
༄༅། །ན་ིདར་ལེནའྜ་ིགྲོང་ཁརེ་
ཨིན་ང ྲོ་ཝནེ་ (Eindhoven) ནང་
ར ེན ་ ག ཞི ་བྱས ་པའི ་ སི ང ་ གུ ་ ལ ་ རི ་
ཊི ་ ག ཙུ ག ་ ལ ག ་ སླ ྲོབ ་ ག ཉ ེར ་ ཁ ང ་  
(Singularity University) གིས་ཕི་
ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༢༦ ནས་ 
༢༨ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ཁ་ེལས་
བཟྲོ་ཚྲོང་ཁང་འདྲ་མིན་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་གངས་ ༢༥ ལགྷ་ལ་འགྲོ་ཁདི་
དང་། དྲ་རྒྱའ་ིབད་ེའཇགས། སྐ་ེལནྡ་
འཕུལ་ལས་རིག་པ། བཅྲོས་མའ་ིརིག་
རྩལ། མ་འྲོངས་ཟས་རིགས་སྲོགས་ཡར་
རྒྱས་གཏྲོང་ཕྲོགས་སྐ ྲོར་བགྲོ་གླངེ་ཞིག་གྲོ་
སིྒག་གནང་ཡྲོད་པ་དང་།
སིང་གུ་ལ་རི་ཊི་གཙུག་ལག་སླ ྲོབ་གཉརེ་
ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་གཙུག་
ལག་སླ ྲོབ་གཉརེ་ཁང་གསར་འཛུགས་
གནང་མཁན་གས་སྐུ ་ཞབས་ཁི་རྲོ ་སེ ་ 
(Diederick Croese) ལགས་སྒརེ་གིས་
མགྲོན་འབྲོད་ལྟར་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་
ད ྲོན་གཅྲོད་འགན་ཁང་རིག་འཛིན་ཆྲོས་
སྒྲོན་ལགས་བགྲོ་གླངེ་ཐྲོག་མཉམ་ཞུགས་
ཀིས་ཚྲོགས་བཅར་བ་ཡྲོངས་ལ་བ ྲོད་
ད ྲོན་དང་། སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་
མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་གི་ཐུགས་བསྐེད་
དམ་བཅའ་བཞི། བྲོད་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུྱས་གཞིར་བཞག་ཐྲོག་གྲོས་མྲོལ་བརུྒྱད་
བ ྲོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙ ྲོག་སེལ་ཐབས་གནང་
བཞིན་པ་སྲོགས་ཀི་སྐ ྲོར་གསུངས་ཡྲོད་པ་
བཅས།།

བ ྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤྲོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་

སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་པའི་

བ ྲོད་རིགས་ཡྲོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྲོང་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་ད ྲོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགྲོས། 
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བེལ་ཇྙི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

འགན་ཁང་རྙིག་འཛིན་ཆོས་སྒོན་

ལགས་སྙིང་གུ་ལ་རྙི་ཊྙི་གཙུག་

ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྙི་བགོ་གེང་

ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས།

བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལྲོ།

༄༅། །འད་ིནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢  
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་རྐནེ་སེལ་རིམ་
གྲོ་གསལ་བསྒགས་སྔ ྲོན་སྲོང་དང་། ཕི་ལྲོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་དཔལ་
ལནྡ་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་ལརྟ་བ ྲོད་
ནང་ཏྲོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་
དྲག་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་གནས་པར་
བརནེ་དཀའ་སྡགུ་ཆེན་པ ྲོ་མྲོང་བཞིན་ཡྲོད་
པས། ནད་ཡམས་ད་ེགང་མགྲོགས་ཞི་
དངྭས་དང་། རྐནེ་འདས་སྲོང་བ་རྣམས་
དང་ད་ལྟ ་ནད་ཀིས་མནར་བཞིན་པ་
རྣམས་ཀི་ཆེད་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས་སགྔས་
མུ་མཐུད་གང་མང་གངས་གསྲོག་དགྲོས་
པའི་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བསྐདེ་ཀིས་
འབད་འབུངས་གནང་དགྲོས་པའི་དགེ་
བསྐལུ་གསལ་བསྒགས་སུ། ཆྲོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༣༠ ལ།།

 སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་གིས་འད་ིལྲོའ་ིན ྲོ་སྦལེ་དངྲོས་ཁམས་རིག་པའ་ི
གཟངེས་རགས་ཐྲོབ་མཁན་གསུམ་ལ་འཚམས་འདྲ་ིམཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༠༤ ཉིན་སིྭ་ཌན་གི་ཚན་རིག་ཤེས་ཡྲོན་
བསྟ་ིགནས་ཁང་དང་ནྲོ་སྦལེ་གཟངེས་རགས་
འདམེས་སུྒག་ཚྲོགས་ཆུང་གིས་འདི་ལྲོའི་ན ྲོ་
སྦལེ་དངྲོས་ཁམས་རིག་པའི་གཟངེས་རགས་
ཐྲོབ་མཁན་ཨ་རི་ནས་ཡིན་པའི་སྐུ་ཞབས་ཇྲོན་
ཁི་ལྲོ་སེར་ (John F. Clauser) ལགས་
དང་། ཕ་རཱན་སི་ནས་ཡིན་པའི་སྐུ་ཞབས་ཨེ་
ལིན་ (Alain Aspect) ལགས། ཨྲོསྟ་ིཡཱ་
ནས་ཡིན་པའི་སྐུ་ཞབས་ཨན་ཊྲོན་ཛི་ལིང་གྷར་  
(Anton Zeilinger) ལགས་བཅས་ཀི་མཚན་
ཡྲོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡྲོད།
ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ ཉནི་
སིྤ ་ན ྲོར ་༸གྲོང ་ས ་༸སྐབས་མགྲོན ་ ཆེན ་
པ ྲོ ་ མཆྲོ ག ་ གིས ་ཚན ་ རིག ་པ ་ག སུམ ་ལ ་
དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་སྩལ་པའི་ནང་
འཁྲོད་ད ྲོན། སྐུ་ཞབས་ཇྲོན་ཁི་ལྲོ་སེར་  
(John F. Clauser) ལགས་དང་སྐུ་ཞབས་
ཨེ་ལིན་ (Alain Aspect) ལགས། ངྲོས་
ཀི་གྲོགས་པ ྲོ་སྐུ་ཞབས་ཨན་ཊྲོན་ཛི་ལིང་གྷར་ 
(Anton Zeilinger) ལགས་བཅས་ཚན་
རིག་པ་གསུམ་གིས་ཚྲོད་ལྟའི་ཡྲོ ་བྱད་འཕལེ་

རྒྱས་སུ་བཏང་སྟ་ེདསུ་རབས་གསར་པའི་
ཚད་རལུ་འཕུལ་རིག་གི་རྨང་གཞི་བཏིང་
གནང་བར་བརནེ། ཁྲོང་རྣམ་པ་གསུམ་

ལ་འདི་ལྲོའི་ན ྲོ་སྦལེ་དངྲོས་ཁམས་རིག་
པའི་གཟངེས་རགས་གནང་ཡྲོད་པ་ཤེས་
ར ྲོགས་བུྱང་བས། ངྲོས་རང་ཧ་ཅང་
དགའ་པྲོ་བུྱང་། ངྲོས་ཀིས་ཁྲོང་རྣམ་པས་
ཞིབ་འཇུག་གིས་གསར་གཏྲོད་གནང་བར་
འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ངྲོས་ཀིས་ཕལ་ཆེར་འདས་པའི ་ལྲོ ་ངྲོ་
བཅུ ་ཕག་བཞི ་ལྷག་གི ་ རིང་ཚན་རིག་
པ་ཚྲོ ་དང་མཉམ་ད་ུགྲོ་བསྡུར་ཞུས་པའི་

ཁྲོད་ནས་ཚན་རིག་པ་ཨན་ཊྲོན་ཛི་ལིང་
གྷར ་ལགས་དང་ལྷན ་ཚད་རུལ ་དངྲོས ་
ཁམས་རིག་པའི་སྐ ྲོར་ད ྲོན་ཕན་ལྡན་པའི་

གྲོ་བསྡུར་ཞུས་མྲོང་ཡྲོད། ང་ཚྲོ་ཕི་ལྲོ་ 
༡༩༩༧ ལྲོར་ར་སར་ཐུག་འཕད་བུྱང་།  
ད་ེརསེ་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༨ ལྲོར་ངྲོས་རང་
ཨིན་སི་བྷ་ིརུག་གཙུག་ལག་སླ ྲོབ་གཉརེ་ཁང་  
(University of Innsbruck) ད་ུཡྲོད་པའི་
ཁྲོང་གི་ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ཁང༌ད་ུལྟ་
སྐ ྲོར་འགྲོ་མྲོང་ཡྲོད།
ད་ེནས་ར་སར་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླངེ་
རིམ་པ་ཚྲོགས་སྐབས་ཁྲོང་དང་ཐུག་འཕད་

བུྱང་། ངྲོས་ཀིས་དངེ་རབས་ཚན་རིག་ལ་
ཧ་ཅང་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་པ་ཙམ་མ་
ཟད། དངེ་རབས་ཚན་རིག་གིས་དངྲོས་
ཡྲོད་གནས་ཚུལ་སྐ ྲོར་འགལེ་བརྲོད་བྱདེ་ཀི་
ཡྲོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་རིང་
ཐང་ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ལྟར་ཐེབས་ཀི་
ཡྲོད་པའི་སྐ ྲོར་ངྲོས་ཀིས་བསམ་བླ ྲོ་གཏིང་
ཟབ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད།
སྐུ་ཞབས་ཨན་ཊྲོན་ཛི་ལིང་གྷར་ལགས་དང་
ཁྲོང་གི་ཕག་རྲོགས་རྣམས་ཀིས་འགྲོ་བ་མིའི་
རིགས་ཡྲོངས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐྲོགས་ཐུབ་
པའི་ཕག་ལས་གནང་སྟབས་ཁྲོང་རྣམ་པ་
གསུམ་ལ་འདི་ལྲོའི་ན ྲོ་སྦལེ་དངྲོས་ཁམས་
རིག་པའི་གཟངེས་རགས་གནང་བར་ངྲོས་
རང་དགའ་པ ྲོ་བུྱང་། ཞསེ་དང་།
མཐའ་དྲོན། སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་
མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་གིས་སྐུ ་ཞབས་ཨན་
ཊྲོན་ཛི་ལིང་གྷར་ལགས་ལ་ཟུར་ད་ུའཚམས་
འཕནི་སྩལ་བ་མ་ཟད། ཁྲོང་གི་བྱ་གཞག་
ཐབས་ཅད་ལམ་ལྷ ྲོངས་ཡྲོང་བའི་ཐུགས་སྨ ྲོན་
མཛད་ཡྲོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྲོང་མཆྲོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སླ ྲོབ་གཉརེ་བ་ཁག་གཅིག་ལ་བ ྲོད་ད ྲོན་སྐ ྲོར་གསུང་
བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༠༣ ཉནི་བ ྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྲོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་
གིས་བཀའ་ཤག་གི་ཚྲོགས་ཁང་དུ་དཱི་སུམ་  
(Disom Foundation) ཞེས་པའི་ཚྲོགས་
པའི་སླ ྲོབ་གཉརེ་བ་ཁག་གཅིག་ལ་བྲོད་ཀི་ལྲོ ་
རུྒྱས་དང་བྲོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐ ྲོར་
གསུང་བཤད་གནང་ཡྲོད།
ད ེ་ཡང་སྐབས་ད ེར་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐྲོང་
མཆྲོག་གིས་དུས་རབས་བདུན་པའི་སྐབས་
རྒྱ་གར་ནས་བྲོད་ད་ུནང་ཆྲོས་དར་ཚུལ་ཐེ་
བའི་བ ྲོད་ཀི་ཆྲོས་སིད་གཉིས་ཀི་བུྱང་རིམ་
ལྲོ་རུྒྱས་དང་། འཕགས་བྲོད་གཉསི་ཀི་
གནའ་དངེ་འབལེ་ལམ། བྲོད་ད ྲོན་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གི ་གཟིགས་ཕྲོགས་དང་སིད་
བུྱས་འཛིན་སྟངས་ཇི་ཡྲོད། ད་ལྟའི་ཆར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྲོད་ནང་མི་སེར་སྤལེ་
ཡུལ་གཏན་འཇགས་སླ ྲོབ ་གྭ ་གསར་རྒྱག་

གིས་བ ྲོད་ཀི ་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་
མེད་གཏྲོང་རིྩས་བྱདེ་པ་མ་ཟད། བྲོད་
མི ་རྣམས་ཀི ་ རིགས་རྫས་དཔེ་མཚྲོ ན་

བསྡུ ་རུབ ་བྱེད ་བཞིན ་པ ་སྲོགས ་བྲོད ་
ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྲོགས་ཀི་
ངྲོ་སྤྲོད་དང་། ད་ེབཞིན་བ ྲོད་མཐྲོ་སྒང་
གི ་གལ་གནད་དང་འབེལ་ཏེ་བ ྲོད ་ནི ་
འཛམ་གླིང་གི་མཐྲོ་སྒང་དང་ས་ེགསུམ་

པ་ཞེས་ཡྲོངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་བ ྲོད་ནས་
ཐྲོན་པའི་ཆུ་བ ྲོ་ཆེ་ཁག་ལ་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་
ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག བཱངྒ་ལ་དཤེ 

བལ་ཡུལ། པཱ་ཀིསཱྟན་སྲོགས་ཀི་མི་མང་
ཐེར་འབུམ་གཅིག་ལྷག་གི་འཚྲོ ་བ་དངྲོས་
ཤུགས་བརུྒྱད ་གསུམ་ནས་བར ེན ་ཡྲོ ད ་
ཅིང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྲོད་ཀི་ཆུ་
བ ྲོ་ད་ེདག་འབག་བཙྲོག་ཅན་ད་ུསུྒར་བ་མ་

ཟད། ཆུ་མཛྲོད་བརྒྱབ་སྟ་ེཆུའི་རུྒྱག་སྒྲོས་
ལ་འགུར་བ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་སྟབས། གཙང་
ཆུ ་ད ེ་དག་ལ་བར ེན་ནས་སྡ ྲོད ་མཁན་མི ་
མང་སྟ ྲོང་ཕག་མང་པྲོའི་འཚྲོ ་བར་ད ྲོ་ཕ ྲོག་
འགྲོ་གི་ཡྲོད་སྐ ྲོར་དང་། ཕྲོགས་མཚུངས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྲོང་མཆྲོག་གིས་བཙན་
བྱྲོལ་ནང་ད་ུམང་གཙྲོའི་འཕལེ་རིམ་དང་། 
གཞིས་ཆགས་ཁག་ཆགས་ཚུལ། འཛིན་
སྐྲོང་གི ་སྒྲོམ་གཞི་སྲོགས་ཀི་སྐ ྲོར་འགེལ་
བརྲོད་གནང་གུབ་རེས་སླ ྲོབ་གཉརེ་བ་ཁག་
གཅིག་ གི ་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གསལ་
བཤད་གནང་ཡྲོད།།
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ཡུ་རྲོབ་བ ྲོད་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚྲོགས་པའ་ིལྲོ་འཁྲོར་ཚྲོགས་ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པ་བསྐ ྲོང་ཚྲོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༠༡ དང་ ༠༢ ཉནི་ཨི་ཊ་ལཱིའི་
མི་ལན་དུ་ཡུ་རྲོབ་སིྤ་མཐུན་ཚྲོགས་པའི་
ལྲོ ་འཁྲོར་ཚྲོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་
བསྐ ྲོང་ཚྲོགས་གནང་ཡྲོད། ཐངེས་འདིའི་
ཚྲོགས་འད་ུད་ེབཞིན་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་ད ྲོན་
ཁང་དང་། ཡུ་རྲོབ་ཁུལ་གི་བ ྲོད་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ། ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་ད ྲོན་
ཁང་། བལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་ད ྲོན་ཁང་། པ་ེརི་
སིའི་འབལེ་མཐུད་པ། ཨི་ཊ་ལཱི ་ཁུལ་གི་
བ ྲོད་རིགས་བཅས་ནས་མཉམ་སྦེལ་ཐྲོག་
གྲོ་སིྒག་ཞུས་ཡྲོད་པ་རེད།
ཚྲོ གས ་འདུའི ་ད བུ ་འབྱེད ་མཛད ་སྒ ྲོའི ་
སྐུ ་མགྲོན་གཙྲོ ་བ ྲོར་ཕི ་དྲིལ་བཀའ་བླ ྲོན ་
ན ྲོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆྲོག་ཆེད་ཕ ེབས་

ཀིས་བ ྲོད་ད ྲོན་ལ་ནབུ་ཕྲོགས་སིད་གཞུང་
ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐྲོར་གནང་བ་ད་ེགཙྲོ ་བ ྲོ་
སིྤ ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་
པ ྲོ་མཆྲོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲིན་ཡིན་

པ་དང་། ད་ེལ་བརནེ་ནས་ད་བར་བ ྲོད་
ད ྲོན་གསྲོན་པ ྲོར་གནས་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡྲོད་

ཅེས་དང་། མ་འྲོངས་བ ྲོད་ཀི་སྲོན་རྩ་
རྣམས་ལ་བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་།  
ད་ལྟའི་བ ྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྲོགས་
ཀི ་གྲོ ་ར ྲོགས་སྤལེ ་ཏ ེ་བ ྲོད་རིགས་གཞྲོན་

སྐེས་རྣམས་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྩྲོད་དང་ཐག་
ཇེ་ཉརེ་གཏྲོང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ ྲོ་ཡིན་པའི་

སྐ ྲོར། ཡུ་རྲོབ་མཐུན་ཚྲོགས་གཙྲོས་པའི་
རྒྱལ ་ཁབ ་ཁག ་ ཏུ ་བ ྲོད ་ད ྲོན ་ ཞུ ་ག ཏུག ་
གནང་སྐབས་སིྤ ་མཐུན་གི ་འབད་རྩྲོལ་
ནི ་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེ ་ཤྲོས ་ཡིན་སྐ ྲོར།  
ད་ེབཞིན་བ ྲོད་མི་རྣམས་ནས་གནས་ཡུལ་
མི ་མང ་དང ་ལྷན ་དུ་མ ཐུན ་ལམ་གང ་
ལེགས་དགྲོས་གལ་ཆེ་བ་སྲོགས་ཀི་སྐ ྲོར་
གསུངས། ད་ེརསེ་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་ད ྲོན་
གཅྲོད་འཕིན་ལས་ཆྲོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་
ཚྲོགས་འདུའི ་ཐྲོག་ཕ ེབས་བསུའི ་གསུང་
བཤད་དང་གྲོས་གཞི་ཁག་ངྲོ་སྤྲོད་གནང་
རེས་ཚྲོགས་འདུ་དངྲོས་སུ་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡྲོད། ཉནི་གཉསི་ཀི་ཚྲོགས་འདའིུ་
ཐྲོག་ཡུ་རྲོབ་ཁུལ་གི་ས་གནས་དགུ་ནས་
ཚྲོགས་བཅར་བ་ ༢༧ མཉམ་ཞུགས་

ཀིས་གྲོས་གཞི་ལྔའི་ཐྲོག་བགྲོ་གླངེ་གནང་
ཡྲོད་ཅིང་། ཚྲོགས་འདའིུ་གཙྲོ་སྐྲོང་ཡུ་
རྲོབ་བ ྲོད ་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་
དབང་ཆེན་ལགས་དང་། ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་
མཚྲོ ་ལགས། སུད་སི་སྐུ་ཚབ་ད ྲོན་གཅྲོད་
འཕིན་ལས་ཆྲོས་སིྐད་ལགས། ཨིན་ཡུལ་
སྐུ ་ཚབ་ད ྲོན་གཅྲོད་ཕར་སི་བསྲོད་ནམས་
ཚེ་རིང་ལགས། བལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་ད ྲོན་
གཅྲོད་འགན་ཁང་རིག་འཛིན་ཆྲོས་སྒྲོན་
ལགས་ཀིས་གནང་ཡྲོད།
ཐངེས་འདིའི་ཚྲོགས་འདའིུ་ཟུར་ཉན་ད་ུཡུ་
རྲོབ་ཁུལ་གི་བ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་པ་
ཁག་འགའ་ཤས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཕབེས་ཡྲོད་པ་
བཅས།།

བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལྲོ་ངྲོ་ལ་ྔབཅུ་འཁྲོར་བའ་ིདསུ་དྲན་ཐྲོག་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྲོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ 
༠༤ ཉནི་བ ྲོད་ཀི་ཟླྲོས་གར་ཚྲོགས་ཁང་ད་ུ

བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལྲོ ་
ངྲོ་ལྔ་བཅུ་འཁྲོར་བའི་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩའི་
མཛད་སྒ ྲོ་ཚྲོགས་སྲོང་། ད་ེཡང་གྲོང་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ ྲོ་ ༡༠ ཙམ་ལ་སྐ་ུམགྲོན་གཙྲོ་བ ྲོ་
བ ྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྲོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་དང་། དམིགས་
བསལ་སྐུ ་མགྲོན་བ ྲོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚྲོགས་གཙྲོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆྲོག དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲོན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དག་
འདལུ་མཆྲོག སིྤ་འཐུས་ཚྲོགས་གཞྲོན་སྒྲོལ་
མ་ཚེ་རིང་མཆྲོག  ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་
བསྟན་འཛིན་ལུང་ར ྲོགས་མཆྲོག  བད་ེསུང་
བཀའ་བླ ྲོན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆྲོག སིྤ་ཁབ་
རིྩས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཨརྱ་པདྨ་
དག་འདལུ་མཆྲོག བྲོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཁག་གཅིག བཀའ་ཟུར་དང་སིྤ་ཟུར་རྣམ་
པ། དགའ་ལནྡ་ཕ ྲོ་བང་གི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ། 
བྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་
དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ། དཔ་ེམཛྲོད་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་དག་ེབཤེས་ལགྷ་ར ྲོར་ལགས། ༸སྐའུ་ི
བ་ླསནྨ་པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་ར ྲོ་ར་ེལགས། 
ད་ེབཞིན་ར་ས་ཁུལ་གི་སླ ྲོབ་ག་ྭདང་ཚྲོགས་སྡ་ེ
ཁག་གི་འགན་འཛིན་སྲོགས་ཚང་འཛྲོམས་
ཐྲོག་མཛད་སྒ ྲོ་དངྲོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་

སྲོང་། མཛད་སྒ ྲོའ་ིསྐ་ུམགྲོན་གཙྲོ་བ ྲོ་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐྲོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དྲོན། སིྤར་ང་ཚྲོ་
བཙན་བྱྲོལ་ད་ུགར་རེས་བ ྲོད་མི་བཙན་
བྱྲོལ་བ་རྣམས་ཀིས་ཤིང་ནགས་གཅྲོད་
འབགེ་བྱས་ནས་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་
རུྒྱ་དང་། ལམ་བཟྲོ་རུྒྱག་རུྒྱ་སྲོགས་དཀའ་
ངལ་ཆེ་བའི་སྐབས་ང་ཚྲོས་མཐུན་རྐེན་
གང་ཡྲོད་སྦྱར་ཏ་ེབསདྡ་པ་རེད། འཕྲོད་
བསྟནེ་ཐྲོག་སྐབས་ད་ེདསུ་ཀི་སིྤ་ཚྲོགས་
ཀི་དགྲོས་མཁྲོ་གཞིར་བཟུང་སྨན་བཅྲོས་
མཐུན་རྐེན་སྦྱྲོར་རུྒྱ་ཁག་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད། 
འྲོན་ཀང་སྐབས་ད་ེདསུ་ཀི་གནས་སྟངས་
དང་བསྟུན་ཏ ེ་བ ྲོད་མིའི ་འདུས་སྡ ྲོད་ས་
གནས་གསར་འཛུགས་ཞུ་བཞིན་པའི ་
ངང་ས་གནས་སྲོ་སྲོར་གཞི་རིམ་འཕྲོད་
བསྟནེ་སྨན་བཅྲོས་ཀི་མཐུན་རྐེན་སྦྱྲོར་
རུྒྱ་དང་། ལ་ྟར ྲོག་བྱ་རུྒྱ་རིམ་པས་བུྱང་
ཡྲོད། བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གཅིག་པུའ་ི
ལྲོ་རུྒྱས་ནང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ནའང་ཕི་
ལྲོ་ ༡༩༦༩ ཙམ་ནས་རྒྱལ་རྩ་ེརི་ཞིང་རྩ་
ཕུ་ཚེ་དབང་རིན་ཆེན་ལགས་ཀིས་ཐུགས་
འགན་བཞསེ་ཏ་ེསྐ་ུསྒརེ་ངྲོས་ནས་འགྲོ་གྲོན་
ཆེད་སྲོ་སྲོའི་བཟའ་ཟླའི་རྒྱན་ཆའི་རིགས་
གཏའ་མར་བཞག་པ་དང་། ཕི་རྒྱལ་ད་ུ
ཡྲོད་པའི་བ ྲོད་རིགས་ནས་རྲོགས་རམ་
ཕན་བུ་ཞུས་ཏ།ེ གང་ལརྟ་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༦༩ 

ནས་ ༡༩༧༡ བར་ད་ུལྲོ་གཉསི་ལགྷ་རིང་
གཞི་རིམ་ཁང་པ་འཛུགས་སུྐན་བྱ་རུྒྱའི་ལས་
ཀ་དགག་བསྡད་པ་གསལ་པྲོ་རེད་འདུག  
ཕི་ལྲོ་ ༡༩༧༡ ལ་མ་གཏྲོགས་བད་ེལེགས་
སནྨ་ཁང་འགྲོ་འབྱདེ་ཐུབ་མེད། འཕྲོད་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཁྲོན་ཡྲོངས་ནས་བ ྲོད་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཚང་མར་འཕྲོད་བསྟནེ་
གི་མཐུན་རྐནེ་སྦྱྲོར་སྤྲོད་བྱདེ་ཀི་ཡྲོད། འྲོན་
ཀང་དབུས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་བརན་པ ྲོ་མེད་
པ་དང་། ད་ལའྟ་ིའཕ ྲོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ཀིས་ད ེབ ་སྐེལ་བྱས་པའི ་ སིྒག་འཛུགས་  
(Tibetan Voluntary Health As-
sociation) ཞསེ་པ་ད་ེཡིན་ནའང་ཕིས་སུ་
འགྲོ་བཙུགས་པ་རེད། བད་ེལེགས་སནྨ་
ཁང་དའེི་སྔ ྲོན་ལ་འགྲོ་བཙུགས་ནས་སྐུ ་ངྲོ་
རི་ཞིང་ལགས་ཀིས་ལྲོ ་མང་རིང་སྐུ ་ལས་
མང་པྲོ་སྐྲོན་ཡྲོད། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ཁྲོང་
དགུང་ལྲོ་བགསེ་པ ྲོ་ཆགས་པ་མ་ཟད། སནྨ་
ཁང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚགས་ཚུད་པ ྲོ་
བཟྲོས་གུབ་རེས་བ ྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ལ་རིྩས་སྤྲོད་གནང་ཡྲོད། ཅསེ་དང་།  
ད་ེབཞིན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གི་འཕལེ་
རིམ་ལྲོ་རུྒྱས་དང་། འཛིན་སྐྲོང་འགན་
འཛིན་རིམ་བྱྲོན་སྐ ྲོར་ངྲོ་སྤྲོད་གནང་རསེ་བད་ེ
ལེགས་སནྨ་ཁང་གི་ས་ྔརསེ་འགན་འཛིན་གིས་
གཙྲོས་སནྨ་པ་དང་། སནྨ་ཞབས། ལས་
བྱེད་སྲོགས་འབལེ་ཡྲོད་ཡྲོངས་ཀིས་བད་ེ
ལེགས་སནྨ་ཁང་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་ཆེད་
དངྲོས་སུ་ཞབས་འདགེས་ཞུས་པར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་སྲོང་། ད་ེརསེ་མུ་མཐུད་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྲོང་མཆྲོག་ནས། མིའ་ིམི་
ཚེ་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤྲོས་ན་ིན་བའི་སབྐས་
དང་རྒས་པའ་ིསབྐས་རེད། ན་བའ་ིསབྐས་ལ་ྟ
ར ྲོག་བྱདེ་མཁན་གཙྲོ་བ ྲོ་སནྨ་པ་དང་། སནྨ་
ཞབས། ད་ེབཞིན་འཛིན་སྐྲོང་ལས་ཀ་བྱདེ་
མཁན་རྣམས་ཀང་འཚུད་ཀི་ཡྲོད། ཐར་

པའི་ལམ་སྟ ྲོན་མཁན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་
གཉནེ་རྩ་ཆེན་པ ྲོ་རིགས་ཕུད་ད་ེམིན་འཇིག་
རནེ་འདིའི་ནང་མི་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆེ་ཤྲོས་
ནི་སནྨ་གི་ལས་ཀ་ཡིན་པ་ངས་ངྲོས་འཛིན་
བྱདེ་ཀི་ཡྲོད། ཅསེ་སྲོགས་གསུངས་རསེ་
བཙན་བྱྲོལ་བ ྲོད་མིའི ་སིྤ ་ཚྲོགས་འཕྲོད་
བསྟནེ་དང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་མི ་
ལྲོ་ ༤༠ རིང་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་
སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་ར ྲོ་ར་ེ
ལགས་ལ་ལེགས་གསྲོལ་བསྔགས་བརྲོད་
དང་། ཁྲོང་གིས་འདས་པྲོའ་ིལྲོ་ངྲོ་ ༤༠ 
ནང་སིྤ་ཚྲོགས་ལ་སནྨ་པའི་ཞབས་འདགེས་
ཇི་ཞུས་དང་། ལགྷ་པར་འདས་པའ་ིལྲོ་
ངྲོ་ ༢༥ ནས་༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པའ་ིཕག་ལས་
གནང་རུྒྱའི་གྲོ་སབྐས་བུྱང་བ་ནི་ཚེ་སྔ ྲོན་གི་
ལས་བཟང་པྲོའི་འབས་བུ་ཡིན་སྐ ྲོར་སྲོགས་
གསུངས།
སྨན་པ་དཀྲོན་མཆྲོག་ར ྲོ་རེ་ལགས་ཀིས་
ཨ་རིའ་ིགགས་ཅན་ (Johns Hopkins) 
སྨན་ཁང་ད་ུཕག་ལས་གནང་བཞིན་བ ྲོད་
མིའི་སིྤ་ཚྲོགས་སུ་གླ ྲོ་ནད་ཊི་བི་རྩ་འགྲོག་
བཟྲོ་རུྒྱ་སྲོགས་སིྤ་ཚྲོགས་ཁྲོད་དངྲོས་ཡྲོད་
ཞབས་ཞུ་སུྒབ་བཞིན་པར་བསྔགས་བརྲོད་
དང་། ད་ེབཞིན་བ ྲོད་རིགས་སནྨ་པ་དང་
སྨན་ཞབས་པ་ཚྲོས་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ད་ུསྨན་
བཅྲོས་ཆྲོ་གའ་ིསྟངེ་ད་ུབྱམས་སྙངི་རའེ་ིལག་
ལེན་དར་འཕལེ་གཏང་རུྒྱར་འབད་རྩྲོལ་
གནང་དགྲོས་སྐ ྲོར་གསུངས།
མཐའ་དྲོན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྲོང་མཆྲོག་
གིས་བད་ེསནྨ་གི་སིྦྱན་བདག་དང་གྲོགས་པྲོ་
རྣམ་པའི་སྐུ་ཚབ་སནྨ་པ་ཛྲོར་བ་པ་ེསི་ཊར་ 
(Zorba Paster) ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ྲོར་
༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་
ཨ་རིར་ཆིབས་སུྒར་སབྐས་སྐའིུ་སནྨ་བཅྲོས་
བརག་དཔྱད་གནང་རུྒྱའི ་ཐད་འབ ེལ་
མཐུད་རྲོགས་སྐྲོར་གནང་བར་ཐུགས་

རེ་ ལེགས་འབུལ་ཞུས་སྲོང་བ་མ་ཟད།  
དེ ་ བ ཞི ན ་ རྲོ ་ ཊ ་ རི ་ ཚྲོ ག ས ་ པ ་  
(Rotary Club) དང་། བད་ེལེགས་
སྨན་ཁང་གི་སིྦྱན་བདག་དང་རྒྱབ་སྐྲོར་
བ། སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གིས་གཙྲོས་
སནྨ་པ་དང་། སནྨ་ཞབས། ལས་བྱདེ་
ཡྲོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་གནང་
སྲོང་། གཞན་ཡང་མཛད་སྒ ྲོའ་ིཐྲོག་
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་བ ྲོད་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚྲོགས་གཙྲོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆྲོག་དང་། བྲོད་ཀི་དཔ་ེ
མཛྲོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་
ལགྷ་ར ྲོར་ལགས། སིྤ་ཁབ་སནྨ་པ་ས་འད་ུ
ཚང་ཚེ་བརན་ར ྲོ་ར་ེལགས། བད་ེལེགས་
སྨན་ཁང་གི་སིྦྱན་བདག་དང་གྲོགས་པ ྲོ་
རྣམ་པའི་སྐུ་ཚབ་སནྨ་པ་ཛྲོར་བ་པ་ེསི་ཊར་
ལགས། ར་ས་ཡུལ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་རྲོ་ཊ་རི་
ཚྲོགས་པའི་ཚྲོགས་གཙྲོ་བཅས་ནས་གསུང་
བཤད་གནང་སྲོང་། བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་
གི་ལྔ་བཅུའི་དསུ་སྟ ྲོན་དང་སྟབས་བསྟུན་
སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་དང་ལས་བྱདེ་རྒན་པ་
ཁག་གཅིག་ལ་ལེགས་གསྲོལ་དང་གཟངེས་
བསྟ ྲོད་གནང་བའི་ཁྲོངས་ནས་སྐུའི་བླ་སྨན་
པ་ཚེ་བརན་ར ྲོ་ར་ེལགས་ཀིས་མི་ལྲོ་ ༤༠ 
ལགྷ་བཙན་བྱྲོལ་བ ྲོད་མིའི་སིྤ་ཚྲོགས་འཕྲོད་
བསྟནེ་དང་། བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་སིྤ་
ཁབ་སྨན་པའི་ཐུགས་འགན་གཟངེས་སུ་
ཐྲོན་པ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ལེགས་
གསྲོལ་བསགྔས་བརྲོད་མཚྲོན་ཕིར་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་ཀི་སྐུ ་བརྙན་ཞིག་དང་།  
ད་ེབཞིན་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་ལས་བྱདེ་
ཞབས་ལྲོ་ ༢༠ འཁྲོར་ཟནི་པ་རྣམས་ལ་
ལེགས་མཚྲོན་བྱ་དགའ་དང་སངས་རྒྱས་
སནྨ་ལའྷ་ིསྐ་ུབརྙན་ཕུལ་གནང་སྲོང་།།
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རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་འགྲོ་བ་མིའ་ིཐྲོབ་ཐང་ལནྷ་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་ཐུན་ལ་ྔབཅུ་ང་གཅིག་པའ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྲོད་ནང་
ཏྲོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁབ་གདལ་འགྲོག་ཐབས་ཐད་འཐུས་ཤྲོར་བཏང་བར་སྐྲོན་བརྲོད་གནང་བ།

༄༅། །འཛམ ་གླིང ་མཉམ ་འབེལ ་
རྒྱལ་ཚྲོ གས་ཀི ་འགྲོ་བ ་ མིའི ་ཐྲོབ ་ཐང་
ལྷན་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་ཐུན་ཐེངས་ ༥༡ 
ནང་རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་མི་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཚྲོགས་པ་ཁག་གིས་ད་
ལྟའི་བ ྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་
ཐུགས་འཚབ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཏྲོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁབ་གདལ་
འགྲོག ་ཐབས་སུ ་ད ྲོ་དམ་སྟངས་འཛིན་

ཚུལ ་བ ཞིན ་མ ་བྱས ་པར ་སྐྲོན ་བརྲོད ་
གནང་འདགུ  
འཇིག ་ཉ ེན ་ཡྲོ ད ་པའི ་ མི ་ རིགས ་ སུང ་
སྐྲོབ་ལྷན་ཚྲོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསུད་སི་
ད ྲོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་སྐལ་ལྡན་མཚྲོ ་མྲོ ་
ལགས་ཀིས་བ ྲོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ཏ ྲོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁབ་གདལ་
འགྲོག་ཐབས་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་མ་ཐུབ་
པའི་སྐ ྲོར་དང་འབལེ་ཏ།ེ བྲོད་ནང་རྒྱ་

གཞུང་གིས་ཏྲོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
རྩ་མེད་བཟྲོ་རུྒྱའི་སིད་བུྱས་ཞེས་པ་ལག་
བསྟར་བྱས་ཏ་ེབ ྲོད་མི་རྣམས་བཙན་ཤེད་
ཀིས་འཕྲོད ་བསྟ ེན ་མཐུན་རྐེན ་ཧ ་ཅང་
ཞན་པའི ་ ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཅུག་གི ་
ཡྲོད་སྐ ྲོར་འགལེ་བརྲོད་དང་། ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྙན་སེང་
བའི་སྙན་ཐྲོ་ནང་གསལ་ལྟར་བ ྲོད་ནང་རྒྱ་
གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་ལྟར་བ ྲོད་མི་འབ ྲོག་

པ་དང་། ཞིང་པ། གྲོང་གསེབ་མང་
ཚྲོགས་སྲོགས་ལ་གླ ་ཡྲོན་མེད་པར་ངལ་
རྩྲོལ་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡྲོ ད་སྐ ྲོར་ཚྲོགས་
བཅར་བ་རྣམས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་འདགུ 
དེ་བཞིན་ཁྲོང་མྲོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
བྲོད་མི་ཏ ྲོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ནད་
པ་རྣམས་ལ་དསུ་ཐྲོག་སྨན་བཅྲོས་མཐུན་
རྐེན་སྦྱྲོར་སྤྲོད་བྱ་རུྒྱར་ལྷན་ཚྲོགས་ངྲོས་
ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་འབྲོད་སྐུལ་གནང་སྐྲོང་

ཡྲོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལྷན་
ཚྲོགས་ཀིས་ཕི་ལྲོ ་ ༢༠༢༠ ཟླ་བ་ ༠༦ 
ནང ་རྒྱལ ་ཚྲོ གས ་ ཀི ་རང ་དབང ་ལྡན ་
པའི ་ཁད ་མཁས་པ ་ལྔ ་བ ཅུས ་རྒྱ ་ནག ་
སྐ ྲོར་དམིགས་བསལ་ཚྲོགས་ཐུན་བསྐ ྲོང་
ཚྲོགས་གནང་ཡྲོད་པ་དརེ་ད ྲོ་སང་གནང་
དགྲོས་པའི་རེ་འདནུ་ཡང་བཏྲོན་ཡྲོད་པ་
བཅས།། 

ཕི་དྲལི་བཀའ་བླ ྲོན་ན ྲོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆྲོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའ་ིགྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མིའ་ིབ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་པའ་ི
ཚྲོགས་མི་ཟུར་པ་རྣམས་མཇལ་འཕད་དང་བ ྲོད་ད ྲོན་སྐ ྲོར་གི་པར་རིས་འགམེས་སྟ ྲོན་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ 
༣༠ ཉནི་ཨི་ཊ་ལིའ་ིགྲོང་སྡ་ེཔ་ེར་ུཇའ་ི
ལས་ཁུངས་དང་ཨི་ཊ་ལིའི་བ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་
སྐྲོར་ཚྲོགས་པའི ་གྲོ ་སིྒག་འྲོག་བ ྲོད་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་བཀའ་བླ ྲོན་ན ྲོར་
འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆྲོག་དང་། ཨེ་ཊ་ལིའ་ིཔ་ེ
ར་ུཇ་ (Perugia) མངའ་སྡའེ་ིརིག་གཞུང་
བླ ྲོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ལེའྲོ་ནར་ཌྲོ་ཝ་ར་ས་ན ྲོ་ 
(Leonardo Varasano) མཆྲོག སུད་སི་
བ ྲོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ད ྲོན་གཅྲོད་འཕནི་ལས་ཆྲོས་
སིྐད་ལགས་བཅས་ནས་བདནུ་ཕག་གསུམ་
རིང་གི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལྟ་ེགནས་ཏ་ེབ ྲོད་ཀི་སྐ ྲོར་
པར་རིས་འགམེས་སྟ ྲོན་དབུ་འབྱདེ་གནང་
ཡྲོད་པ་དང་། པར་རིས་འགམེས་སྟ ྲོན་དའེ་ི
བརྲོད་ད ྲོན་གཙྲོ་བ ྲོ་ན།ི རྒྱ་ནག་དམར་ཤྲོག་
གཞུང་གིས་བ ྲོད་ལ་དབང་བསུྒར་བྱས་པ་མ་

ཟད། མུ་མཐུད་བ ྲོད་མིར་དྲག་གནྲོན་བྱས་
དང་བྱདེ་བཞིན་པ། བཙན་བྱྲོལ་བ ྲོད་མིའ་ི

འཚྲོ་བ་སྲོགས་ཀི་སྐ ྲོར་ཡིན་ཞིང་། བྲོད་ད ྲོན་
དང་འབལེ་བའི་པར་རིས་འགམེས་སྟ ྲོན་ད་ེ
ན།ི ཨི་ཊ་ལཱིའ་ིབ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་
པའ་ི (Italy-Tibet Association) ཚྲོགས་

གཙྲོ ་དང་པར་པ་ཁི ་ལྲོ ་ ཌིའྲོ་ཁར་ད ེ་ ལི ་  
(Claudio Cardelli) ལགས་ཀིས་ལྲོ་ངྲོ་ 

༤༠ ལགྷ་རིང་བ ྲོད་དང་འབལེ་བའ་ིཔར་
རིས་འདྲ་མིན་ཕྲོགས་སིྒག་བྱས་ཏ་ེཨི་ཊ་
ལིའི་མང་ཚྲོགས་ལ་པར་རིས་འགམེས་སྟ ྲོན་
གི་ལམ་ནས་བྲོད་ད ྲོན་སྐ ྲོར་འགལེ་བརྲོད་

བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད།
ཕི་ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ཕི་དྲལི་
བཀའ་བླ ྲོན་ན ྲོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆྲོག་ཨི་
ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རྲོམ་ད་ུའབྱྲོར་མ་ཐག་ཨི་
ཊ་ལིའི་གྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་མིའི་བ ྲོད་ད ྲོན་
རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་པའི་ཚྲོགས་མི་ཟུར་པ་
དང་། ད་ེབཞིན་བ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་
པའི་ཚྲོགས་མི་ཟུར་པ་རྣམས་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། ཁྲོང་རྣམས་
ཀིས་ད་བར་བ ྲོད་ད ྲོན་སདླ་རྒྱབ་སྐྲོར་གནང་
དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་
གནང་ཡྲོད། ཨི་ཊ་ལིའ་ིགྲོས་ཚྲོགས་འཐུས་
མིའི་བ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་ཚྲོགས་པའི་ཚྲོགས་
མི་ཟུར་པ་དང་། ད་ེབཞིན་བ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་
སྐྲོར་ཚྲོགས་པའི་ཚྲོགས་མི་ཟུར་པ་རྣམས་
ཀིས་མུ ་མཐུད་བ ྲོད་ད ྲོན་སླད་རྒྱབ་སྐྲོར་

གནང་རུྒྱའི་ཆྲོད་སེམས་བརན་པ ྲོ་ཡྲོད་སྐ ྲོར་
གསུངས།
ད་ེརསེ་ཕི་དྲལི་བཀའ་བླ ྲོན་ན ྲོར་འཛིན་སྒྲོལ་
མ་མཆྲོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི ་རྒྱལ་ས་རྲོམ་
ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་བ ྲོད་ད ྲོན་རྒྱབ་སྐྲོར་
ཚྲོགས་པའི་ཚྲོགས་མི་དང་བ ྲོད་ཀི་གྲོགས་པྲོ་
རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་བ ྲོད་ད ྲོན་སྐ ྲོར་
གླངེ་སླ ྲོང་གནང་ཡྲོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་
བཀའ་བླ ྲོན་མཆྲོག་དང་ལྷན་ད་ུས་གནས་ཀི་
བ ྲོད་མི་དང་བ ྲོད་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་ཆྲོས་
ཚྲོགས་ཁག་གི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ཀང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྲོད་པ་བཅས།།

ཉ་ིཧ ྲོང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའ་ིཐྲོབ་ཐང་ར ྲོག་རྲོལ་གཏྲོང་བཞིན་པར་སྐྲོན་བརྲོད་ཀི་གསར་འགྲོད་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཉ་ིཧ ྲོང་སྐ་ུཚབ་ད ྲོན་གཅྲོད་ཨརྱ་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པྲོ་ལགས་རྒྱ་ནག་གིས་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ར ྲོག་རྲོལ་གཏྲོང་བཞིན་པར་
ངྲོ་རྒྲོལ་གི་གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒགས་
ཐྲོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྲོད། སདི་འཛིན་
ཞི་ཅིན་ཕངི་གི་འགྲོ་ཁིད་འྲོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དབང་བསུྒར་འྲོག་ཡྲོད་པའི་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་ངྲོ་
བ ྲོ་བཅས་པ་རྩ་མེད་གཏང་རུྒྱའི་སིད་བུྱས་
མཁགེས་སུ་བཏང་ཡྲོད་པ་དང། ད་ེལ་ྟབུའ་ི
རྒྱ་གཞུང་གི་མཁགེས་བཟུང་ཅན་གི་སིད་
བུྱས་དང་གནའ་གནྲོན་ལ་བརནེ་ས་ཁུལ་ད་ེ
དག་གི་མི་མང་ཐུན་མྲོང་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་མི་
མང་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་
སིད་བུྱས་ལ་སྐྲོན་བརྲོད་གནང་དགྲོས་པའི་
འབྲོད་སྐལུ་ཞུ་གི་ཡྲོད། 
ཉ་ིཧ ྲོང་ཡུ་གུར་ལནྷ་ཚྲོགས་ཀིས་གྲོ་སིྒག་ཞུས་
པའི་གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒགས་ཐྲོག་
ཡུ་གུར་དང་། བྲོད། ལྷ ྲོ་སྲོག་མི་མང་གི་སྐ་ུ
ཚབ་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིཡུ་གུར་ལནྷ་

ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་གཙྲོ་སྐུ་ཞབས་གྲོལ་ཀུན་
ཨི་ས་ (Dolkun Isa) ལགས། བཙྲོན་པའ་ི
གསྲོག་སརྒ་ད་ུསྡུག་སྦྱྲོང་མངས་མྲོང་མཁན་

ཁིལ་བྷ་ིནརུ་སི་དཊི་ (Qelbinur Sidik) 
ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྲོད། སབྐས་
དརེ་སྐུ་ཚབ་ད ྲོན་གཅྲོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པྲོ་ལགས་ཀིས་བ ྲོད་དང་། ཤར་ཏུར་ཀིསྟན། 
ལྷ ྲོ་སྲོག་གི་གནད་དྲོན་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་
ཐང་དང་ཆྲོས་དད་རང་དབང་ར ྲོག་རྲོལ་
བཏང་བའི་གནད་ད ྲོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་བཙན་

འཛུལ་བྱས་པའང་ཆགས་ཡྲོད་ཅསེ་དང་།
ད་ེའབལེ་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་རྒྱལ་
ཁབ་ད་ེགསུམ་གི་གནད་ད ྲོན་ད་ེད་ལྟ་ཐག་

ཆྲོད་མེད་པའ་ིགནད་དྲོན་ཞིག་ཏུ་ངྲོས་འཛིན་
གནང་དགྲོས་པའི་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་
སྦགས། རྒྱ་ནག་གིས་བ ྲོད་ས་བཙན་བཟུང་
རསེ་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབུག་
སྲོགས་ ཀི ་ས ་མཚམས་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀི་ཡྲོད་སྐ ྲོར་སྲོགས་ཀི་ཐད་གསུངས།  
ད་ེརེས་སྐུ ་ཞབས་གྲོལ་ཀུན་ཨི་ས་ལགས་
ཀིས་ཡུ་གུར་མི་མང་གི་ཛ་དྲག་གནད་ད ྲོན་

སིྤ་དང་། སྒ ྲོས་སུ་བཙྲོན་པའ་ིགསྲོག་སརྒ་
ནང་ད་ུབཀག་ཉར་བྱས་པའི་མི་མང་ཚྲོར་
དཀའ་སྡུག་ཆེན་པ ྲོ་འཕད་བཞིན་པའི་སྐ ྲོར། 
ད་ེབཞིན་ཉ་ེལམ་རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་ཆེས་མཐྲོའི་
འགྲོ་བ་མིའི ་ཐྲོབ་ཐང་ལྷན་ཚྲོ གས་ཀིས་
བཏྲོན་པའི་སནྙ་ཐྲོའི་ནང་གི་ཤར་ཏུར་ཀིསྟན་
ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་རིགས་རྩ་མེད་གཏྲོང་
བཞིན་པའི་སྐ ྲོར་ཞིབ་ཕ་བཀྲོད་མེད་པར་བླ ྲོ་
འཚབ་ཡྲོད་སྐ ྲོར་གསུངས་ཡྲོད་པ་རེད། ལམྕ་
ཁིལ་བྷ་ིནརུ་སི་དིཊ་ལགས་ཀིས་ཁྲོང་ཉིད་
དགེ་རྒན་གི་ཆེད་ལས་གཉརེ་བཞིན་པའི་
སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེ
བཙྲོན་པའི་གསྲོག་སརྒ་ད་ུདཀའ་སྡགུ་མངས་
པའ་ིལྲོ་རུྒྱས་དྲན་གསྲོ་དང་ད་ེའབལེ་ལྲོ་རུྒྱས་
གསར་འགྲོད་པ་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་
གནང་། ཕྲོགས་མཚུངས་ལྷ ྲོ་སྲོག་མཐུན་
ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་གཞྲོན་ཨྲོལ་ཧ ྲོ་ནདུ་དའ་ིཆིན་  
(Olhunud Daichin) ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤྲོག་ཚྲོགས་པས་ཇི་ལརྟ་ལྷ ྲོ་སྲོག་ནང་
བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏ་ེས་ཁུལ་ད་ེརྒྱ་ནག་ཅན་

ད་ུབསུྒར་ཚུལ་སྐ ྲོར་གསུངས་རསེ་ཉ་ིཧ ྲོང་གི་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་པའི་ངསེ་སྟ ྲོན་
པ་ལམྕ་ཀ་ན་ེད ྲོ་ཧ་ི (Kanae Doi) ལགས་
ཀིས་ཉ་ིཧ ྲོང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་གི་
གནད་དྲོན་ལ་ལྟ་ཕྲོགས་ཇི་ཡྲོད་དང་རྒྱབ་
སྐྲོར་ཡྲོད་པའ་ིགསལ་བཤད་གནང་ཡྲོད།
ཐེ ང ས ་ འ དི འི ་ ག ས ར ་ འ གྲོ ད ་
ག ས ལ ་ བ སྒ ག ས ་ དེ ་ བ ཞི ན ་  
(PanOrient News Corporation) ཞསེ་
པའི་ཚྲོགས་པའི་སྐུ་ཞབས་ཁལ་ཊྲོན་ཨ་ཛ་
རི་ (Khaldon Azhari) ལགས་ཀིས་
སྟངས་འཛིན་གནང་ཞིང་། གསར་ཁང་ 
༣༠ ཙམ་གི་གསར་འགྲོད་པ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡྲོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་ད ྲོན་
གཅྲོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ ྲོ་ལགས་ཀིས་ 
(100 Atrocities of CCP in Tibet)” 
ཞསེ་པའི་དཔ་ེདབེ་འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡྲོད་
པ་བཅས།། 



4 05th October  2022 TIBETAN NEWSབྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤྲོགབྲོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥

བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལྲོ་ངྲོ་ ༥༠ འཁྲོར་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒ ྲོའ་ིཐྲོག་དཔལ་ལནྡ་བ ྲོད་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚྲོགས་གཙྲོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆྲོག་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲོན་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀིས་གསུང་

བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལྲོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༤ ཉིན་བ ྲོད་ཀི་ཟླྲོས་གར་ཚྲོགས་ཁང་ད་ུ
བདེ་ ལེགས་སྨན ་ཁང་དབུ ་བརྙ ེས ་ནས་
ལྲོ ་ངྲོ་ ༥༠ འཁྲོར་བའི་དསུ་དྲན་སུང་
བརིྩ་ཞུས་གནང་བ་དང་། སྐབས་དའེི་
མཛད་སྒ ྲོའི ་སྐུ ་མགྲོན ་གཙྲོ ་བ ྲོར ་དཔལ་
ལྡན ་སིད ་སྐྲོང ་སྤ ེན ་པ ་ ཚེ ་ རིང ་མཆྲོ ག ་
དང་། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ད་ུ
དཔལ་ལྡན་བ ྲོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚྲོགས་
གཙྲོ ་ མཁན ་ པ ྲོ ་ བསྲོ ད ་ ནམས ་ བསྟན ་
འཕལེ་མཆྲོག གཞན་སྐུ་མགྲོན་ད་ུདཔལ་
ལྡན་བ ྲོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚྲོགས་གཞྲོན་
སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་གིས་གཙྲོས་པའི་
བ ྲོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ། གནད་
ཡྲོ ད་མི ་ས་སྲོགས་ཆེད་ཕ ེབས་གནང་བ་
དང་། ད་ེབཞིན་མཛད་སྒ ྲོའི་ཐྲོག་༸སྐུའི་
བླ ་སྨན ་པ ་ས ་འདུ་ཚང་ཚེ ་བརན་ར ྲོ་རེ ་
ལགས་ཀིས་མི་ལྲོ ་ ༤༠ ལྷག་བཙན་
བྱྲོལ་བ ྲོད ་མིའི ་ སིྤ ་ཚྲོ གས་འཕྲོད ་བསྟ ེན ་
དང་། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་
སྨན་པའི ་མཛད་འགན་གཟེངས་སུ་ཐྲོན་
པ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ལེགས་སྲོའི་
བསྔགས་བརྲོད་མཚྲོན་ཆེད་འཇམ་དཔལ་
དབྱངས་ཀི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་ཕག་རགས་སུ་
ཕུལ་སྲོང་།
སྐབས་ད ེར ་དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགྲོན ་
དཔལ་ལྡན་བ ྲོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚྲོགས་
གཙྲོ ་མཆྲོ ག ་ གིས ་མཛད ་སྒ ྲོར ་ ཕ ེབས ་
པའི་སྐུ ་མགྲོན་ཡྲོངས་ལ་བ ྲོད་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚྲོགས་དང་། སྒརེ་ངྲོས་ནས་
འཚམས་འདྲི་དང་སྦགས་གསུང་བཤད་
གནང་དྲོན། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ལྟ་བུ་
ཡིན་ན། ཕི་ལྲོ ་ ༡༩༧༡ ལྲོར་གསར་
འཛུགས་གནང་ནས་ད་ཆ་ལྲོ ་ངྲོ་ ༥༠ 
འཁྲོར་གི་ཡྲོད་ཅིང་། སྐབས་ད་ེདསུ་འདྲ་
པ ྲོར་བསམ་བླ ྲོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚྲོའི་
སིྤ་ཚྲོགས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་། དཔལ་
འབྱྲོར་གི་མཐུན་རྐེན། མི་ཆའི་གནས་
སྟངས་སྲོགས་གང་ཅིར་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་
ལས་ཁག་པྲོ་ཡྲོ ད་རེད་བསམ་གི ་འདུག 
སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་
པ ྲོ་མཆྲོག་གི ་བཀའ་སླ ྲོབ ་ལམ་སྟ ྲོན་གཞི་
ལ་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས། བད་ེལེགས་
སྨན་ཁང་ཐྲོག་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་
མཁན་གི་འགན་འཛིན་གཙྲོས་པའི་ལས་
བྱེད ་ རིམ ་ བུྱང ་རྣམ ་པས ་དཀའ ་ལས ་
དང་། རྒྱབ་སྐྲོར་གནང་བར་བརནེ་ནས་
འདས་པའི ་ལྲོ ་ངྲོ་ལྔ་བཅུའི ་རིང་མི་ཆའི ་
ཆ་ནས་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ་ཡིན་
ནའང་འདྲ། ནང་གི་མཐུན་རྐེན་ཡིན་
ནའང་བཅས་ཚང་མ་ཡར་རྒྱས་ཕྲོགས་
སུ་འགྲོ་ཐུབ་པ་ད་ེདཔ་ེམི་སིད་པའི་ཡག་

པ ྲོ་རེད། དརེ་བརནེ་བད་ེལེགས་སྨན་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་རིམ་པ་དང་། སྨན་
པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ་རྣམ་པས་ད་

བར་ལྲོ ་ངྲོ་ ༥༠ འཁྲོར་བའི་རིང་གུབ་
འབས་གཟེངས་སུ ་ཐྲོན་པ་ད ེ་བཞིན་ད ེ་
རིང་མཛད་སྒ ྲོའི་ཐྲོག་སླར་ཡང་ཉན་རུྒྱའི་
གྲོ་སྐབས་བུྱང་བ་ད་ེལ་འབལེ་ཡྲོད་ལས་
བྱེད་ཡྲོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ངྲོས་ནས་བཞུགས་
སྒར་ར་ས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། བཙན་
བྱྲོལ་བ ྲོད་མིའི ་འདུ་སྡ ྲོད ་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ཚང་མའི ་ནང་སྨན་བཅྲོས་ཀི ་ཐྲོག་
ལ་ལམ་སྟ ྲོན་གནང་རུྒྱ་དང་། ཊི་སྦི་ན་
ཚ་རྩ་འགྲོག་གཏྲོང་རུྒྱའི ་ལས་གཞི་སྤལེ་
ཐུབ་ཡྲོད། སིྤར་ང་ཚྲོའི་སིྤ་ཚྲོགས་ད།ེ 
ཕྲོགས་གཅིག་ནས་མི ་འབྲོར་ཉུང་ཉུང་
རེད། 
ཕྲོགས་གཞན་ཞིག་ནས་གཞིས་ཆགས་
དང་། སླ ྲོབ་གྭ དགྲོན་སྡ།ེ རྒས་གསྲོ་
ཁང་ལྟ་ བུ ་སྡ ་ེཚན་མང་པ ྲོ་ ཞིག་ལ་གེས་
ནས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ེཚྲོར་གཙྲོ ་བ ྲོ་
འཕ ྲོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་གཟིགས་
སྐྲོང ་ ཞིག ་གནང་བཞིན ་ཡྲོ ད ་པའི ་ཐྲོག 
བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གི་ཐྲོག་ནས་མཐུན་
རྐེན་དང་། མི་ཆའི་ཐྲོག་ནས་ག་ཚྲོད་
སྙ ྲོབ ་ ཐུབ ་ ཐུབ ་ ཀི ་ད ་བར་རང་རེའི ་ སིྤ ་
ཚྲོགས་ནང་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་ཡྲོང་
རུྒྱའི ་ཐྲོག་བྱས་རེས་རླབས་པ ྲོ་ཆེ ་བཞག་
ཡྲོད་པ་རེད།
བྲོ ད ་ མི འི ་ སིྒ ག ་ འ ཛུ ག ས ་ ཀི ་ ལ ས ་
བྱེད་དང་། སི་ཞུ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་
ཡྲོ ངས ་ལ ་ བདེ ་ ལེ གས ་ སྨ ན ་ ཁང ་ གི ་
ཐྲོག ་ནས་བཀའ་དྲིན ་ཆེན་པ ྲོ་བསྐངས་
ཡྲོད། མ་འྲོངས་པར་ང་ཚྲོའི་སིྤ་ཚྲོགས་
དང་། ཡུལ་མི་བཅས་ཡྲོངས་ལ་བད་ེ
ལེགས ་སྨན ་ཁང ་ངྲོས ་ནས ་ མུ ་མ ཐུད ་
ད ེ་མདུན ་བསྐྲོད ་བྱ ་ རུྒྱའི ་ཐྲོག ་རྣམ་པ ་
ཚྲོ ར ་ཆྲོ ད ་ སེམས་བརན་པ ྲོ་ཡྲོ ད ་པ ་མ ་
ཟད། ང་ཚྲོའི་ངྲོས་ནས་ཀང་ད་ེབཞིན་
རེ་བ་དང་སྨ ྲོན་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཉིན་
ག ཅིག ་ག ཞིས ་བྱེས ་མཉམ ་འཛྲོ མས ་
བུྱང་བའི་ཚེ། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ད་ེ

བ ཞིན ་རྒྱལ་ས ་ལྷ ་ས ་ལྟ ་ བུར ་བཙུགས་
ཏ།ེ དའེི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་
བྲོད ་མདྲོ ་ ད བུས ་ཁམས ་ག སུམ ་ ནང ་

འཛུགས་ཐུབ ་རུྒྱའི ་ རེ ་བ ་ཡྲོ ད ་པ ་དང་།  
རེ་བ་ད ེ་བཞིན་གུབ་འབས་ཐྲོན་རུྒྱ་ངེས་
པ་རེད་བསམ་གི་འདགུ
དེ་ནས་ད ེ་རིང་༸སྐུའི ་བླ་སྨན་པ་ས་འདུ་
ཚང་ཚེ་བརན་ར ྲོ་རེ་ལགས་ལ་ཐུགས་རེ་
ལེགས་སྲོ་འབུལ་རུྒྱའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད། གྲོང་ད་ུབཀའ་ཟུར་རྣམ་
པ་དང་། འབལེ་ཡྲོད་བད་ེལེགས་སྨན་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ནས་
༸སྐུའི ་ བླ ་ སྨན ་པ ་མཆྲོག ་ གི ་ མི ་གཤིས ་
དང་། བསམ་བླ ྲོ་གཏྲོང་ཕྲོགས། ཕག་
ལས་གནང་ཕྲོགས་བཅས་ཀི་ཁད་ཆྲོས་

མང་པྲོ་ཞིག་གསུངས་སྲོང། 
ངས ་དེ་ཚྲོ འི ་ཐྲོག ་ལ ་དམིགས ་བསལ་
ཞུ་མ་དགྲོས་པའི ་ཐྲོག་ནས་ད ེ་ད ེ་བཞིན་
རེད་ཅེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། སིྤར་བཏང་ང་
ཚྲོ འི ་ སིྤ ་ཚྲོ གས ་ནང ་ཐྲོག ་མར་སྨན ་པ ་
ཟརེ་བ་དརེ། ལྷ་རེ་ཞེས་ལབ་སྲོལ་ཡྲོད་
པ་དང་། ད་ེཡང་རྒྱལ་པྲོ་ཁི་སྲོང་ལྡའེུ་
བཙན་གི ་དུས ་སྐབས་སུ ་ བུྱང ་བ ་དང་ ། 
སྐབས་ད་ེདསུ་རྒྱལ་པྲོ་ཁི་སྲོང་ལྡའེུ་བཙན་
གིས ་ལྷ ་རེ ་རྣམ ་པར་ གུས ་བཀུར ་ ཆེན ་
པ ྲོ་གནང་སྟ།ེ ལྷ་རེ་ཞེས་པའི་མཚན་ད་ེ
ཡྲོ ངས་གགས་གནང་ནས་བ ྲོད ་པའི ་ སིྤ ་
ཚྲོགས་ནང་སྨན་པར་ལྷ་རེ་ཞེས་པའི ་ཐ་
སྙད་བུྱང་བ་དང་། རིམ་པས་ཨམ་ཆི་
ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བདེ་སྤྲོད་གཏྲོང་བཞིན་
ཡྲོད་པ་དང་། ད་ེསྲོག་པའི་ཐ་སྙད་རེད། 
དེང་སང་ཡྲོངས་གགས་སུ་སྨན་པ་ཞེས་

ཟརེ་སྲོལ་ཡྲོད།
དམིགས་བསལ་གིས་བླ་སྨན་པ་ཟརེ་དསུ། 
ལྲོ ་རུྒྱས་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བྲོད་
ཀི་བཙན་པ ྲོ་རིམ་བྱྲོན་དང་། སིྤ་ན ྲོར་
༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་
གི་སྐུ་ཕངེ་རིམ་བྱྲོན། བཀའ་བླ ྲོན་རྣམ་
པའི ་སྨན ་ གི ་ཞབས ་ཏྲོག ་ ཞུ ་མཁན ་ལ ་
ཟརེ་གི་ཡྲོད་ཅིང་། དངེ་སང་༸སྐུའི་
བླ ་སྨན ་པ ་ཟེར ་དུས ་ སིྤ ་ན ྲོར ་༸གྲོང ་ས ་
༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་སྐུ་ཉིད་ཀི་
སྨན་པར་གྲོ་གི་ཡྲོད། 
ད་ེབཞིན་བ ྲོད་ཀི་ཚིག་མཛྲོད་ནང་བལྟས་
པ་ཡིན་ནའང་། བླ་སྨན་ཁང་ཟརེ་ཡྲོང་
དུས་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་
མཆྲོག་གི་༸སྐུའི ་འཕ ྲོད་བསྟནེ་ཐྲོག་སྨན་
སྦྱྲོར་གནང་ས་ད་ེཚྲོར་གྲོ་གི་ཡྲོད། བྲོད་
པའི་སིྤ་ཚྲོགས་ཀི་རིག་གཞུང་ནང་ཨེམ་
ཆི ་རྣམ་པས་བྱམས་དང་སྙིང་རེའི ་ཐྲོག་
ནད་པར་གཟིགས་ར ྲོག་གནང་དགྲོས་པ་
གལ་ཆེན་པ ྲོ་རེད། དངེ་སང་དསུ་རབས་
ཉརེ་གཅིག་ནང་སྨན་ཁང་དང་། སྨན་
པ་ད་ེཚྲོ ་ཁྲོམ་རའི་ནང་སླབེས་ཡྲོང་དུས། 
དེའི ་འདུ་ཤེས་ད ེ་ཚྲོ ་བརླག་འགྲོ་གི ་ཡྲོད་
རེད། སིྤ་ཚྲོགས་ནང་དངུལ་མེད་པ་ཡིན་
ན། སྨན་ཁང་ཡག་པྲོ་དང་། སྨན་པ་ཡག་

པྲོ་བསྟནེ་གཏུགས་བྱ་རུྒྱ ་ཁག་པ ྲོ་ཆགས་
ཡྲོད། ནབུ་ཕྲོགས་པ་དང་ཤར་ཕྲོགས་
པའང་ལམ་སྲོལ་ད་ེའགྲོ་བཞིན་ཡྲོད།
གཞུང་ལུགས་ལས། འཕགས་པ་མིན་
ཡང་ཕ་མ་དང་། །ནད་པ་དང་ནི་ཆྲོས་
སྨྲ་དང་། །སྐེས་མཐའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ལ། །ཡྲོན་ནི་གཞལ་ད་ུམེད་པ་
ཡིན། །གསུངས་པ་བཞིན་ནད་པ་རྣམས་
ལ་དམིགས་བསལ་ཕན་ཐྲོགས་ཐུབ་ན།  
ཧ་ཅང་གི ་བསྲོད་ནམས་ཆེན་པ ྲོ་གསྲོག་
གི་ཡྲོད་པ་གསུང་གི་ཡྲོད།  
༸སྐུའི ་བླ ་སྨན་པ་ཚེ ་བརན་ར ྲོ་རེ་ལགས་
ཀིས་ཕི ་ ལུགས་ཨེམ་ཆི ་མཉམ་བྱམས་
སྙི ང ་ རེའི ་ སྐ ྲོར ་ གྲོ ་ བ སྡུ ར ་ བུྱ ང ་ བ ་ ད ེ ་
ལྟར ་ཕག་ལས་གནང་ གི ་ཡྲོ ད ་པར་ཧ ་
ཅང ་ གི ་ རླབས ་ ཆེན ་པ ྲོ་ རེད ་བསམ་ གི ་
ཡྲོད། ད་ེསྔ ྲོན་བ ྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་

ངྲོས ་ ནས ་ ༸སྐུ འི ་ བླ ་ སྨ ན ་ པ ་ ས ་ འ དུ ་
ཚེ་བརན་ར ྲོ་རེ་ལགས་དང་། སྨན་པ་
ར ་ མགི ན ་ ལགས ་ རྣམ ་ པ ་ ག ཉིས ་ ལ ་
གཟེངས ་བསྟ ྲོད ་ཕག ་རགས་གནང་བ ་
དང་། དའེི་རེས་སུ་བ ྲོད་ཀི་གཞྲོན་ན་ུ
ལྷན་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་ད ེ་
གའི ་ སིྒག་འཛུགས་ངྲོས་ནས་ཁྲོང་རྣམ་
པ་གཉིས ་ལ་གཟེངས་བསྟ ྲོད ་གནང་བ།  
དེ ་ བ ཞི ན ་ ད ེ ་ རི ང ་ ༸ སྐུ འི ་ བླ ་ སྨ ན ་
པ ་ ཚེ ་ བ ར ན ་ ར ྲོ ་ རེ ་ ལ ག ས ་ ལ ་ བ དེ ་
ལེ ག ས ་ སྨ ན ་ ཁ ང ་ ན ས ་ ག ཟེ ང ས ་
བ སྟ ྲོ ད ་ བ ཅ ས ་ ག ན ང ་ བ ་ རེ ད །  
ད་ེདག་ཚང་མར་གཟངེས་རགས་འབུལ་
མཁན་ང ་ཆགས་སྲོང ་ད ེ་ ཡིན ་དུས ་ང ་
ཚྲོའི་དབར་དམིགས་བསལ་གི་འབལེ་བ་
ཞིག་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདགུ
༸སྐུའི ་བླ ་སྨན་པ་ཚེ ་བརན་ར ྲོ་རེ་ལགས་
ཀིས་བཙན་བྱྲོལ་བ ྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དང་། སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་
ཆེན ་པ ྲོ་མཆྲོག ་ལ ་ལྷག ་བསམ་གཡྲོ ་བ ་
མེ ད ་ པར ་ཞབས ་ ཞུ ་ སུྒ བ ་ ཀི ་ རེ ད ་ལ །  
དེ་ལྟར ་ མུ ་མཐུད ་གནང་ རུྒྱའི ་ རེ ་སྐུལ ་
ཞུ ་ རུྒྱ ་ ཡིན ་ཞེས ་གསུངས་གནང་སྲོང ་ ། 
གཞན་ཡང་མཛད་སྒ ྲོའི ་ཐྲོག་དཔལ་ལྡན་
ཚྲོགས་གཙྲོ ་མཆྲོག་གིས་བད་ེལེགས་སྨན་
ཁང་གི་ལྲོ ་རུྒྱས་རྩྲོམ་སིྒག་པ་དང་། པར་
སུྐན ་གནང་མཁན་བྲོད ་ ཀི ་དཔེ་མཛྲོ ད ་
ཁང་གཉིས ་ལ ་ ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུའི ་ཕག་
རགས་ཕུལ་བ་དང་། ད་ེབཞིན་བད་ེ
ལེགས་སྨན ་ཁང་ གི ་ལྲོ ་ རུྒྱས ་ཕག་དེབ ་
དབུ་འབྱེད་གནང་བ་དང་། 
དེ་བཞིན་སྐུ ་མགྲོན་གཙྲོ ་བ ྲོ་མཆྲོག་དང་
ལྷན། ༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་
བརན་ར ྲོ་རེ་ལགས་ཀིས་མི་ལྲོ ་ ༤༠ ལྷག་
བཙན་བྱྲོལ་བ ྲོད ་མིའི ་ སིྤ ་ཚྲོ གས་འཕྲོད་
བསྟནེ་དང་། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གི་སིྤ་
ཁབ་སྨན་པའི་ཐུགས་འགན་གཟེངས་སུ་
ཐྲོན་པ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ལེགས་
སྲོའི ་བསྔགས་བརྲོད་མཚྲོན་ཆེད་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་ཀི ་སྐུ ་བརྙན་ཞིག་ཕག་
རགས་སུ་ཕུལ་སྲོང་བ་བཅས།།

༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་
བ ྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སྲོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐྲོག་

གཟིགས་པར་འཚལ།



5 TIBETAN NEWS 05th October  2022 བྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤྲོག བྲོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥

པཱ་ལགས་ཞསེ་པའ་ིགཏམ་བརྲོད་འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡྲོངས་སུ་གཟགིས་འབུལ་ཞུ་འགྲོ་བཙུགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ 
༠༡ ཉནི་བ ྲོད་སུྒར་ཞུས་པའི་པཱ་ལགས་
ཞེས ་པའི ་གཏམ་བརྲོད ་ད ེ་ཉིད ་འཛམ་
གླིང་སིྤ་ཡྲོངས་ལ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་འགྲོ་
བཙུགས་པ་ལྟར། ཆེས་ཐྲོག་མའི་གཟིིགས་
ཕུད་ཆེད་སྐུ ་མགྲོན་ཁག་གཅིག་ལ་བ ྲོད་
ཀི་ཟླྲོས་གར་ཚྲོགས་པའི་ཚྲོགས་ཁང་དུ་
གཟིགས་འབུལ་ཞུས་སྲོང་། སྐབས་དརེ་
སྐུ་མགྲོན་གཙྲོ ་བ ྲོར་བ ྲོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚྲོ གས་གཞྲོན ་སྒྲོལ ་མ ་ ཚེ ་ རིང ་མཆྲོག ་
དང་། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ད་ུཧིན་
བ ྲོད ་མཛའ་འབེལ ་ཚྲོ གས་པའི ་ཚྲོ གས་
གཙྲོ་ཨ་ཇིཊ་ན་ེརི་ཡ་ལགས། ད་ེབཞིན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དག་
འདལུ་མཆྲོག བད་ེསུང་བཀའ་བླ ྲོན་རྒྱ་རི་
སྒྲོལ་མ་མཆྲོག དབུས་འྲོས་བསྡུ་འགན་
འཛིན་དང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐ ྲོ་
ལྷན་ཁང་གི་ཚྲོགས་གཙྲོ ་དཔ་ེཟུར་དབང་
འདསུ་ཚེ་རིང་མཆྲོག བྲོད་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་
གི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་ར་ས་

ཁུལ་གི ་གཞུང་དང་གཞུང་ཁྲོངས་མིན་
པའི ་ཚྲོ གས་པ ་ཁག་ གི ་སྐུ ་ཚབ ་སྲོགས་
ཕབེས་འདགུ 
དེ་ཡང ་ཐྲོག ་མར ་བྲོད ་ ཀི ་ ཟླྲོས ་གར ་
ཚྲོ གས་པའི ་འགན་འཛིན་གིས་གཏམ་
བརྲོད ་དང་འབེལ་བའི ་ངྲོ་སྤྲོད ་གསུང་
བཤད་གནང་རེས་སྐུ ་མགྲོན་རྣམས་ལ་
གཏམ་བརྲོད་དངྲོས་གཞི་གཟིགས་འབུལ་

ཞུས་སྲོང་བ་དང་། གཟིགས་མྲོ་གུབ་
མཚམས་སྐུ ་མགྲོན་གཙྲོ ་བ ྲོ་བ ྲོད་མི་མང་

སིྤ་འཐུས་ཚྲོགས་གཞྲོན་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་
མཆྲོག་གིས་གཏམ་བརྲོད་དང་འབལེ་བའི་
སྐ ྲོར་གསུང་བཤད་གནང་སྲོང་། སྐབས་
ད ེར་ཚྲོ གས་གཞྲོན་མཆྲོག་གིས་གཙྲོ ་བ ྲོ་
བྱེས ་འབྱྲོར་རང་དབང་ལུང་པའི ་ནང་
ཡྲོད་པའི་བ ྲོད་མི་རྣམས་ཀིས་གཞིས་ལུས་
རྒྱ་ཆེ་མི ་མང་གི་མགིན་ཚབ་པ་བྱས་ཏེ་
བ ྲོད་སིྤ ་དང་ཡང་སྒ ྲོས་ཁྲོང་ཚྲོ འི ་དཀའ་

ངལ་དང་འབྲོད་སྒ་འཛམ་གླིང་ཡྲོངས་སུ་
དྲལི་བསྒགས་གནང་དགྲོས་པ་གལ་གནད་
ཆེན་པ ྲོ་ཡིན་སྐ ྲོར་སྲོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་བ ྲོད་ཀི་གཏམ་བརྲོད་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུའི ་གསུང་བཤད་གནང་
སྲོང་། 
སིྤར ་བ ྲོད ་ནང ་ གི ་ དངྲོས ་ཡྲོ ད ་གནས ་
སྟངས ་ལ ་ག ཞི ་བཞག ་པའི ་ པཱ ་ལགས ་
ཞེ ས ་ པ འི ་ ག ཏ མ ་ བ རྲོ ད ་ ད ེ ་ ཕི ་ ལྲོ ་ 
༢༠༡༩ ལྲོར་ཨ་བི་ཤེཀ་མཱ་ཇུམ་དྷར་  
(Abhishek Majumdar) ལགས་ཀིས་
ཐྲོག་མར་ཨིན་སྐད་ཐྲོག་བརྩམས་ཏ་ེརྒྱལ་
སིྤའི་སྟངེ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་འདུག་པ་
དང་། ཕིས་སུ་རྩྲོམ་པ་པ ྲོའི་མངྲོན་འདྲོད་
གཞིར་བཟུང་གཏམ་བརྲོད་ད ེ་ཉིད་བ ྲོད་
སྐད་ཐྲོག་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཕབ་
སུྒར་དང་འཁབ་ཁིད ་ཀི ་འགན་བཞེས་
འདགུ་ཅིང་། འཁབ་ཁིད་པའི་ལས་

རྲོགས་ཇར་མ་ནཱི་ནས་ཡིན་པའི་ཧ་ེརི་ཕུ་
ཧར་མན་ (Harry Fuhrmann) ལགས་
ཀིས་གནང་འདགུ
གཏམ་བརྲོད་འཁབ་སྟ ྲོན་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་
དགྲོས ་དངུལ་བ ྲོད ་ མིའི ་ སིྒག ་འཛུགས་
ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་མཐུན་འགུར་དང་།  
ད་ེའཕྲོས་བ ྲོད་ཀི་ཟླྲོས་གར་ཚྲོགས་པ་དང་
བ ྲོད་ཀི ་གཏམ་བརྲོད་ཚན་པ་ཐུན་མྲོང་
ནས་ཐབས་འཚྲོལ་གནང་འདགུ གཏམ་
བརྲོད ་ ཀི ་ཐྲོག ་མའི ་གཟིགས་ཕུད ་ གུབ ་
རསེ་ར་ས་དང་། སྦརི་ཁུལ། ལྡ་ིལི། མ་སུ་
རི། མུམ་བྷ།ཻ རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བྱྲོལ་
བ ྲོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་སྲོགས་སུ་རྒྱ་
ཆེ་མང་ཚྲོགས་དང་སླ ྲོབ་ཕུག་རྣམས་ལ་
གཟིགས་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། རསེ་ལྲོ་ནས་
ཡུ་རྲོབ་ཁུལ་ད་ུགཟིགས་འབུལ་ཞུ་འཆར་
འདགུ་པ་བཅས།། 

སྔ ྲོན་འགྲོ་དང་འཛིན་རིམ་དང་པ ྲོའ་ིབ ྲོད་ཡིག་སླ ྲོབ་དབེ་གཏན་འབབེས་གནང་བ།
༄༅། །བྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས༌ཁུངས་ཀི་ཤེས་ཡྲོན་ལྷན་ཚྲོགས་
ཡིག་ཚང་གི་གྲོ་སིྒག་འྲོག་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡ བར་ཉནི་གངས་བཞིའི་རིང་སྔ ྲོན་འགྲོ་
དང་གཞི་རིམ་འྲོག་མའི་འཛིན་རིམ་དང་
པ ྲོའི་བ ྲོད་ཡིག་སླ ྲོབ་དབེ་གཏན་འབབེས་ཀི་
ཚྲོགས་འདུ་ད་ེཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཚྲོགས་ཁང་ད་ུཚྲོགས་ཡྲོད། 
ད་ེཡང་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༦ ནས་ ༡༨ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
གི་རིང་བཙན་བྱྲོལ་བ ྲོད་མིའི ་གཞི་རིམ་
གི་ཤེས་ཡྲོན་སིད་བུྱས་ཀི་དགྲོངས་ད ྲོན་
དང་། སྔ ྲོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འྲོག་མའི་
བསླབ ་གཞིའི ་རྩ ་འཛིན ་ལྟར ་སྔ ྲོན ་འགྲོ་
དང་གཞི་རིམ་འྲོག་མའི་འཛིན་རིམ་དང་
པ ྲོའི ་བ ྲོད ་ཡིག་སླ ྲོབ ་ད ེབ ་བསྐར་ཞིབ་ཀི ་

ཚྲོགས་འད་ུསྔ ྲོན་ད་ུསྲོང་བ་ལྟར། འདི་
གའི་རྩྲོམ་སིྒག་པས་སླ ྲོབ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་

ཚྲོགས་ཆུང་གིས་བསྐར་ཞིབ་ཚྲོགས་འད་ུ
སྐབས་ཀི་ལམ་སྟ ྲོན་ལྟར་སླ ྲོབ་དབེ་རགས་
ཟིན་ཡྲོངས་སུ་གུབ་སྟ་ེམཐའ་མའི་གཏན་
འབེབས ་ ཀི ་ཚྲོ གས ་འདུ་ཚྲོ གས ་ཡྲོ ད ། 
ཐེངས་འདིའི་བསྐར་ཞིབ་ཚྲོགས་འད་ུལ་
ཤེས་ཡྲོན་ལྷན་ཚྲོགས་ཡིག་ཚང་གི་སླ ྲོབ་

ད ེབ་ཚན་པའི ་འགན་འཛིན་དགེ་འདུན་
ད ྲོན་ཡྲོད་ལགས་དང་། སླ ྲོབ་དབེ་རྩྲོམ་

སིྒག་པ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་ལགས། སྔ ྲོན་
འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འྲོག་མའི ་སླ ྲོབ ་ད ེབ་
བསྐར་ཞིབ་ཚྲོགས་ཆུང་གི་ཚྲོགས་མི་དྷ་ས་
བ ྲོད་ཁིམ་གི་བ ྲོད་ཡིག་རུྒྱས་སྟ ྲོན་པ་མིང་
ཆུང་ལགས་དང་། མ་སུ་རི་བ ྲོད་ཁིམ་
སླ ྲོབ ་གྭའི ་བ ྲོད ་ཡིག་རུྒྱས་སྟ ྲོན ་པ་བཟང་

པྲོ་ལགས། སུ་ཇཱ་བ ྲོད་ཁིམ་གི་གཞི་རིམ་
འྲོག་མའི་བ ྲོད་དགེ་འཇམ་མགྲོན་ལགས།  
དྷ་ཤྲོད་བ ྲོད་ཁིམ་གི་གཞི་རིམ་འྲོག་མའི་
བ ྲོད་དགེ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་སིྐད་ལགས། 
དྷ་སྟངེ་བ ྲོད་ཁིམ་གི་གཞི་རིམ་འྲོག་མའི་
བ ྲོད་དགེ་བག་གྲོ་ལགས། གངས་སིྐད་
དཔེ་སྟ ྲོན ་སླ ྲོབ ་གྭའི ་གཞི ་རིམ་འྲོག་མའི ་
བ ྲོད་དགེ་བསྟན་འཛིན་ཆྲོས་མཚྲོ ་ལགས། 
དྷ་སྟངེ་བ ྲོད་ཁིམ་གི་སྔ ྲོན་དགེ་བྱམས་པ་
དཔལ་མྲོ་ལགས། གངས་སིྐད་དཔ་ེསྟ ྲོན་
སླ ྲོབ་གྭའི་སྔ ྲོན་དགེ་པ་སངས་ལགས། བད་ེ
སིྐད་གླིང་བ ྲོད་ཁིམ་གི་སྔ ྲོན་འགྲོའི་དགེ་ཆེ་
བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་བཅས་
ལྷན་འཛྲོམས་ཀིས་སྔ ྲོན་འགྲོའི ་སླ ྲོབ་ད ེབ་
དང་། གཞི་རིམ་འྲོག་མའི་འཛིན་རིམ་
དང་པ ྲོའི་སླ ྲོབ་དབེ་རགས་ཟིན་སྟངེ་། ཉནི་
བཞིའི་རིང་ས ྲོན་འཕི་སྤ ྲོར་གཅྲོག་ཅི་དགྲོས་

གནང ་སྟ ེ་མཐའ ་མའི ་གཏན ་འབེབས ་
གནང་ཡྲོད་པ་དང་། རིང་མིན་པར་སུྐན་
གིས་འཆར་ལྲོའི ་སླ ྲོབ ་དུས་ནས་སླ ྲོབ ་གྭ ་
ཁག ་ གི ་ནང ་ལག་བསྟར་བྱེད ་ རུྒྱ ་ ཡིན ་
འདགུ 
ཐེངས ་འདིའི ་ཚྲོ གས ་འདུའི ་འགྲོ་གྲོན ་
ཡྲོངས་རྫྲོགས་ཌེ་ནི་ཌ་ (DANIDA) 
རྲོགས་ཚྲོ གས་ཀི ་མཐུན་འགུར་རྲོགས་
རམ་གནང་ཡྲོད་པ་བཅས།

རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་འགྲོ་བ་མིའ་ིཐྲོབ་ཐང་ལནྷ་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་ཐུན་ལ་ྔབཅུ་ང་གཅིག་པའ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྲོད་ནང་
ཏྲོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁབ་གདལ་འགྲོག་ཐབས་ཐད་འཐུས་ཤྲོར་བཏང་བར་སྐྲོན་བརྲོད་གནང་བ། 

༄༅། །འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚྲོ གས ་ ཀི ་འགྲོ་བ ་ མིའི ་ཐྲོབ ་ཐང ་ལྷན ་
ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་ཐུན་ཐངེས་ ༥༡ ནང་
རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་མི་དང་རྒྱལ་སིྤའི་
འགྲོ་བ་མིའི ་ཚྲོགས་པ་ཁག་གིས་ད་ལྟའི ་
བ ྲོད ་ནང ་ གི ་ཛ ་དྲག ་གནས ་སྟངས ་ལ ་
ཐུགས་འཚབ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཏྲོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁབ་གདལ་
འགྲོག ་ཐབས་སུ ་ད ྲོ་དམ་སྟངས་འཛིན་
ཚུལ ་བ ཞིན ་མ ་བྱས ་པར ་སྐྲོན ་བརྲོད ་
གནང་འདགུ  
འཇིག་ཉནེ་ཡྲོད་པའི་མི་རིགས་སུང་སྐྲོབ་
ལྷན་ཚྲོགས་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསུད་སི་ད ྲོན་ཁང་

གི ་ལས་བྱེད ་སྐལ ་ལྡན ་མཚྲོ ་མྲོ ་ལགས་
ཀིས ་བ ྲོད ་ནང ་རྒྱ ་ནག་གཞུང ་ གི ་ཏ ྲོག ་

དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁབ་གདལ་འགྲོག་
ཐབས་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་སྐ ྲོར་

དང་འབལེ་ཏ།ེ བྲོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་
ཏྲོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་རྩ་མེད་བཟྲོ་

རུྒྱའི ་སིད་བུྱས་ཞེས་པ་ལག་བསྟར་བྱས་
ཏ་ེབ ྲོད་མི་རྣམས་བཙན་ཤེད་ཀིས་འཕྲོད་

བསྟནེ་མཐུན་རྐེན་ཧ་ཅང་ཞན་པའི་ཟུར་
འཇྲོག་ཁང་ད་ུབཅུག་གི་ཡྲོད་སྐ ྲོར་འགལེ་
བརྲོད་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་
དམིགས་བསལ་སྙན་སེང་བའི་སྙན་ཐྲོ་ནང་
གསལ་ལྟར་བ ྲོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡུ་
གུར་ལྟར་བ ྲོད་མི་འབ ྲོག་པ་དང་། ཞིང་པ། 
གྲོང་གསེབ་མང་ཚྲོགས་སྲོགས་ལ་གླ་ཡྲོན་
མེད་པར་ངལ་རྩྲོལ་བྱདེ་ད་ུའཇུག་གི་ཡྲོད་
སྐ ྲོར་ཚྲོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་སྙན་སེང་
ཞུས་འདགུ
དེ་བཞིན་ཁྲོང་མྲོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
བྲོད་མི་ཏ ྲོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ནད་
པ་རྣམས་ལ་དསུ་ཐྲོག་སྨན་བཅྲོས་མཐུན་

རྐེན་སྦྱྲོར་སྤྲོད་བྱ་རུྒྱར་ལྷན་ཚྲོགས་ངྲོས་
ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་འབྲོད་སྐུལ་གནང་སྐྲོང་
ཡྲོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལྷན་
ཚྲོགས་ཀིས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་བ་ ༠༦ 
ནང་རྒྱལ་ཚྲོགས་ཀི་རང་དབང་ལྡན་པའི་
ཁད ་མཁས་པ ་ལྔ ་བ ཅུས ་རྒྱ ་ནག ་སྐ ྲོར ་
དམིགས་བསལ་ཚྲོགས་ཐུན་བསྐ ྲོང་ཚྲོགས་
གནང་ཡྲོད་པ་དརེ་ད ྲོ་སང་གནང་དགྲོས་
པའི་རེ་འདནུ་ཡང་བཏྲོན་ཡྲོད་པ་བཅས།།
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བྲོད་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་གི་མེས་པ ྲོ་དམ་པ་གནྷ་ང་ིམཆྲོག་གི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༢ 
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ ྲོ་ཆུ་ཚྲོད་ ༩།༣༠ ཐྲོག་བ ྲོད་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་གི་མེས་པ ྲོ་དམ་པ་
གྷན་ང་ིམཆྲོག་གི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡྲོད།
ད་ེཡང་གྲོང་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ ྲོ་ཆུ་ཚྲོད་ ༩།༣༠ 
ཐྲོག་བ ྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐྲོའི་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་
ལས་ཚབ་ཀརྨ་དག་འདལུ་མཆྲོག་དང་། བྲོད་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་གཙྲོ་
མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆྲོག 
བྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྲོང་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆྲོག་གིས་དབུས་པའི་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླ ྲོན་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་མཆྲོག་དང་བད་ེ
སུང་བཀའ་བླ ྲོན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆྲོག བྲོད་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚྲོགས་ཀི་ཚྲོགས་གཞྲོན་
སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་དང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་ཁག་གཅིག  ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ ྲོ་
ལནྷ་ཁང་གི་ཚྲོགས་གཙྲོ་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་
ཚེ་རིང་ལགས། ད་ེབཞིན་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་
དུྲང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ་དང་སི་ཞུ་བ་དུྲང་གཞྲོན་
ཡན་གི་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་བཅས་བྲོད་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས་གངས་སིྐད་སི་བཟླྲོག་
མཆྲོད་རནེ་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུལནྷ་འཛྲོམས་ཐྲོག་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྲོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་
གིས་བདག་ཉིད་ཆེན་པ ྲོ་གྷན་ངི་མཆྲོག་གི་སྐུ་
པར་ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་སྦགས་སང་

གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་གུབ་རེས་གསར་
འགྲོད་པར་གསུང་ད ྲོན།  ད་ེརིང་ན་ིརྒྱ་
གར་གི་མེས་པ ྲོ་དམ་པ་གྷན་ང་ིམཆྲོག་ཕི་
ལྲོ་ ༡༨༦༩ ལྲོར་སྐ་ུའཁུངས་ནས་ལྲོ་ ༡༥༣ 
འཁྲོར་གི་ཡྲོད། བྲོད་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

ནས་བདག་ཉདི་ཆེན་པ ྲོ་གྷན་ང་ིམཆྲོག་གི་
འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། བདག་
ཉིད་ཆེན་པ ྲོ་གྷན་ངི་མཆྲོག་གི་འཁུངས་
སྐར་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགྲོས་ད ྲོན་གཙྲོ ་བ ྲོ་ནི། 
བདག་ཉདི་ཆེན་པ ྲོ་གྷན་ང་ིམཆྲོག་གིས་ད་ེ
ས་ྔའཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ཀིས་
དཀའ་ངལ་མྲོང་བཞིན་པ་རྣམས་ཞི་བའི་
སྒ ྲོ་ནས་གདྲོང་ལེན་ཇི་ལྟར་གནང་དགྲོས་
པའི་སྐ ྲོར་ཐབས་ལམ་བསྟན་གནང་ཡྲོད། 
དམ་པ་ཁྲོང་གིས་ཨིན་ཡུལ་དུ་ཁིམས་
ཀི་སླ ྲོབ་སྦྱྲོང་གནང་རསེ་ལྷ ྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་
ནང་མི་རིགས་དཀར་ནག་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀི་
སིད་བུྱས་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་གི་འཐབ་རྩྲོད་ནང་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གལ་ཆེན་པ ྲོ་བརིྩས་
ཏེ་ལྷ ྲོ་ཨ་ཕི་རི ་ཀར་རྒྱ་གར་བའི ་ལྟ་ཚུལ་  
(Indian Opinion) ཞསེ་པའ་ིགསར་ཁང་
བཙུགས་ཡྲོད། 

བ ད ག ་ ཉི ད ་ ཆེ ན ་ པ ྲོ ་ གྷ ན ་ ངི ་ མ ཆྲོ ག ་
གིས་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༠༩ ལྲོར་ཧནིྡ་སྭརཱཇ་  

(Hind Swaraj) ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་
བརྩམས་ཏ་ེཔར་སུྐན་དང་འགེམས་སྤལེ་
གནང་ཡྲོད་པ་དང་། དཔ་ེདབེ་ད་ེན་ིབཀའ་
བླ ྲོན་ཁི་ཟུར་སླ ྲོབ་དཔྲོན་ཟམ་གདྲོང་རིན་པ ྲོ་
ཆེ་མཆྲོག་གིས་གལ་ཆེན་པ ྲོར་རིྩ་བཞིན་ཡྲོད། 
དཔ་ེདབེ་དའེི་ནང་བདག་ཉདི་ཆེན་པ ྲོ་གྷན་ང་ི
མཆྲོག་གིས་གཞི་རིམ་འཐབ་རྩྲོད་ཀི་བསམ་
བླ ྲོའི་འཁེར་སྲོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་
རང་དབང་ལ་གཞི་བཅྲོལ་ཏ་ེའཐབ་རྩྲོད་
གནང་ཡྲོད་པ་འཁྲོད་ཡྲོད། རིམ་པས་རྒྱ་
གར་ལ་ཕབེས་རསེ་དམ་པ་ཁྲོང་གིས་རྒྱ་གར་

གི་རང་བཙན་འཐབ་རྩྲོད་སབྐས་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་དབུ་ཁདི་
གནང་ཡྲོད། སིྤར་འཛམ་གླངི་ནང་རྩྲོད་
རྙ ྲོག་དང་དྲག་གནྲོན་རིགས་མང་དག་བུྱང་
དང་འབུྱང་བཞིན་ཡྲོད། བདག་ཉདི་ཆེན་པ ྲོ་
གནྷ་ང་ིམཆྲོག་ན།ི དྲག་གནྲོན་ལ་ཁ་གཏད་
ད་ུཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བསྟན་གནང་མཁན་
ཐྲོག་མ་ཆགས་ཡྲོད། ང་ཚྲོ་བ ྲོད་མི་རྣམས་
ཀིས་ཀང་བདག་ཉདི་ཆེན་པ ྲོ་གྷན་ང་ིམཆྲོག་
གིས་བསྟན་གནང་བའི་འཚེ་བ་མེད་པའི་
ཐབས་ལམ་རང་ལ་བརནེ་ནས་ཤར་བསྐྲོད་
དང་བདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩྲོད་གནང་གི་ཡྲོད།
བདག་ཉིད་ཆེན་པ ྲོ་གྷན་ངི་མཆྲོག་ཧིན་ད་ུ
ཆྲོས་ལུགས་པའ་ིརསེ་འབང་བ་རེད། འྲོན་
ཀང་དམ་པ་ཁྲོང་གིས་ཆྲོས་ལུགས་ཚང་
མར་བརིྩ་བཀུར་ཞུས་གནང་ཡྲོད།  སིྤ་
ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་
མཆྲོག་གིས་ཆྲོས་ལུགས་ཚང་མར་བརིྩ་
བཀུར་ཞུ་དགྲོས་པའི་བཀའ་སླ ྲོབ་ཕབེས་
བཞིན་པའི་དགྲོངས་གཞི་ད་ེཡང་བདག་
ཉདི་ཆེན་པ ྲོ་གྷན་ང་ིམཆྲོག་གི་དགྲོངས་གཞི་
དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད། རྒྱ་གར་
གི་མེས་པ ྲོ་དམ་པ་གྷན་ང་ིམཆྲོག་གིས་རྣམ་
རུྒྱན་བརིྩ་འཇྲོག་གནང་ས་བཟང་སྤྲོད་དང་
བྱམས་སྙངི་ར།ེ བཟྲོད་བསན་ད་ེདག་སིྤ་
ཚྲོགས་དང་ཆབ་སིད་སྲོགས་གང་ཅིའི་ཐད་
ལ་བདེ་སྤྲོད་གཏྲོང་རུྒྱ་ཡྲོད་སྟབས། ད་ལ་ྟ

འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས་བདག་ཉིད་ཆེན་
པ ྲོ་གྷན་ང་ིམཆྲོག་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། 
བྲོད་པ་ཚྲོས་ཀང་བདག་ཉདི་ཆེན་པ ྲོ་གྷན་ང་ི
མཆྲོག་གིས་བཏྲོན་གནང་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་ཐབས་ལམ་ཐྲོག་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་ལ།  
ང་ཚྲོས་བདག་ཉདི་ཆེན་པ ྲོ་གྷན་ང་ིམཆྲོག་
གིས་བཏྲོན་གནང་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
ཐབས་ལམ་གི་སྙངི་པ ྲོ་ད་ེདག་ལག་བསྟར་
ཞུ་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པ ྲོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན། ཞསེ་གསུངས།
ད་ེརསེ་གངས་སིྐད་སི་བཟླྲོག་མཆྲོད་རནེ་
མདནུ་ཐང་ད་ུབ ྲོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙྲོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙྲོ ་
རྣམ་པ་དང་། ས་ིཞུ་བ་དུྲང་གཞྲོན་ཡན་གི་
ལས་བྱདེ་སྲོགས་ལ་མངར་ཟས་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གི་མེས་པ ྲོ་དམ་པ་
གྷན་ང་ིམཆྲོག་གི་འཁུངས་སྐར་གི་མཛད་
སྒ ྲོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་ཡྲོད་པ་
བཅས།།

སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་གིས་ཐའ་ེཝན་གི་དད་ལནྡ་ཆྲོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཚད་མ་རྣམ་འགལེ་
ལེའུ་གཉསི་པའ་ིགསུང་ཆྲོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ 
ཉནི་སིྤ་ན ྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་
མཆྲོག་ལ་ཐའ་ེཝན་གི་དད་ལྡན་མི་མང་གིས་
ཇི་ལརྟ་གསྲོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ། ར་སའ་ིཐགེ་
ཆེན་ཆྲོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཚད་མ་རྣམ་
འགལེ་གི་ལེའུ་གཉིས་པའི་གསུང་ཆྲོས་དབུ་
འཛུགས་མཛད་ཡྲོད།
ད་ེཡང་གྲོང་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ ྲོ་ཆུ་ཚྲོད་ ༨ 
ཙམ་ལ་མགྲོན་པ ྲོ་མཆྲོག་ཐགེ་ཆེན་ཆྲོས་གླིང་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཞུགས་
ཁིར་༸ཞབས་སྲོར་འཁྲོད་མཚམས་ཐའ་ེཝན་
གི་དགེ་འདནུ་པ་གཙྲོས་པའི་དད་ལྡན་ཆྲོས་
ཞུ་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་སྐད་ཐྲོག་ཤེས་རབ་སྙངི་
པ ྲོ་གསུང་འདྲོན་དང་འབལེ་ཐའ་ེཝན་ཚྲོགས་
གཉིས་ཆྲོས་ཚྲོ གས་ཀི ་མཁན་པྲོས་མཎྜལ་
རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་སིྤ་ན ྲོར་
༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པ ྲོ་མཆྲོག་གིས་
ཤེས་རབ་སྙངི་པ ྲོ་སྲོགས་གསུང་འདྲོན་མཛད་
རསེ་བཀའ་སླ ྲོབ་སྩལ་དྲོན། ད་ེརིང་རྨང་སིྤ་
ཆྲོས་དང་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པྲོ་དགའ་རབ་ཅིག་
གིས་རྣམ་འགལེ་ལེའུ་གཉསི་པ་འདྲོན་རྲོགས་
ཞསེ་ཟརེ་གི་འདགུ ར་ེརིན་པ ྲོ་ཆེའ་ིར ྲོགས་
བརྲོད་འདནུ་ལེགས་མའ་ིནང་ད།ུ རྣམ་འགལེ་

ད་ུམུ་སྟགེས་པའི་གུབ་མཐས་མཚྲོན་པའི་
ཕི་རྲོལ་བའི་འདྲོད་པ་རྣམས་བཀག་ཡྲོད་

པས་འད་ིན།ི རྣམ་གྲོལ་ད ྲོན་ད་ུགཉརེ་ལ་
བཅྲོམ་ལནྡ་འདས། །ཚད་མར་བསུྒབས་
ཤིང་ད་ེལས་ད་ེཡི་ན།ི །བསྟན་པ་ཁྲོ་ན་ཐར་
འདྲོད་འཇུག་ངྲོགས་སུ། །ངསེ་པ་གཏངི་
ནས་རྙདེ་པས་ཐགེ་གཉསི་ཀི། །ལམ་གི་
གནད་ཀུན་འདྲལི་བར་རིགས་ལམ་ནས། 
།ལེགས་པར་ཐྲོན་པས་ལགྷ་པར་དགའ་བ་
རྙདེ། །ཅསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་རེད། ཅསེ་
སྲོགས་གསུང་ཆྲོས་སྔ ྲོན་འགྲོའི་བཀའ་སླ ྲོབ་
དབུ་འཛུགས་དང་། གཞན་ཡང་། ངྲོས་
ཀིས་ཚད་མ་རྣམ་འགལེ་གི་བཤད་ལུང་
ཞུ་ས་ཕལ་ཆེར་ཁུ་ན་ུབ་ླམ་རིན་པ ྲོ་ཆེ་ཡིན། 

ཁྲོང་གིས། སྐ་ེབ ྲོ་ཕལ་ཆེར་ཕལ་ལ་ཆགས་
ཤིང་ཤེས་རབ་རྩལ་མེད་པས་ན་ལེགས་

བཤད་རྣམས། །དྲོན་ད་ུམི་གཉརེ་ཁྲོ་ནར་
མ་ཟད་ཕག་དྲོག་དྲ་ིམ་དག་གིས་སྡང་བར་
ཡང་། །ཡྲོངས་གུར་དསེ་ན་བདག་ལ་འད་ི
ནི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡིན་ཞེས་བསམ་པའང་
མེད། །ཅསེ་བསམ་པའང་མེད་ཅསེ་པའ་ི
ཚིག་འད་ིམ་དག་པ་རེད། ཡྲོངས་གུར་དསེ་
ན་བདག་ལ་འདི་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡིན་
ཞསེ་བསམ་པ་མེད་ནའང་། །སེམས་ན་ིཡུན་
རིང་ལེགས་བཤད་གྲོམས་པས་ལྷུ ར་ལེན་
བསྐདེ་ཕིར་འད་ིལ་དགའ་བ་སྐསེ། །ཞསེ་པ་
རེད་ཅསེ་གསུངས་སྲོང་། ཚིག་འད་ིཧ་ཅང་
ནསུ་པ་ཆེན་པ ྲོ་འདགུ ཁ་སང་ད་ེརིང་གི་དསུ་

ཚྲོད་འདརི་མི་མང་ཆེ་བ་ཕི་དངྲོས་པ ྲོ་ཡར་
རྒྱས་རྐང་རྐང་ལ་བསམ་བླ ྲོ་བཏང་ནས་སྡ ྲོད་
མཁན་མ་གཏྲོགས་ནང་བསམ་བླ ྲོར་འགུར་
བ་གཏྲོང་རུྒྱར་བསམ་བླ ྲོ་གཏྲོང་མཁན་ཉུང་
ཉུང་རེད། སིྤར་ཆྲོས་ལུགས་འདྲ་མིན་
མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཚང་མས་སེམས་པ་བཟང་
པྲོ་བྱདེ་དགྲོས་པ་དང་ཕན་བད་ེསུྒབ་དགྲོས་
པ་བཤད་ཀི་ཡྲོད། ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་
ནས་བརུྒྱད་པའ་ིཆྲོས་ཚུལ་འདསི་ཆྲོས་རབ་
ཏུ་རྣམ་འབྱདེ་ཀི་ཤེས་རབ་གང་ཡྲོད་རྩལ་
ད་ུབཏྲོན་ནས་སེམས་མ་དལུ་བ་ཇི་ལྟར་
ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དང་། སེམས་མ་དལུ་བར་
བྱེད་མཁན་ངྲོ་ཡག་པྲོ་འཕ ྲོད་པ་ཡིན་ན་
སེམས་ལ་ཞི་བད་ེསུྒབ་པའི་འགྲོ་སྟངས་ལ་
ད ྲོ་སང་སླབེས་ཐུབ་པ་ཞིག་གསུང་གི་ཡྲོད་
པས་ཧ་ཅང་ཡག་པྲོ་རེད། སེམས་ཁམས་
རིག་པའི་སྐ ྲོར་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་
ལུགས་ནང་ད་ུཧ་ཅང་མང་པྲོ་གསུང་གི་
འདགུ ས་ྔམྲོ་བ ྲོད་ད་ུཡང་གཞུང་སྦྱངས་པ་
དང་མ་སྦྱངས་པ་མང་པ ྲོས་ཚད་མ་ཟརེ་བ་
འདི་ནི་འཕལ་སེལ་གི་མུ་སྟགེས་པར་རྩྲོད་
པ་ཞིག་མ་གཏྲོགས། རྣམ་མཁནེ་སུྒབ་པའ་ི
ཐབས་ཆེན་པ ྲོ་ཡྲོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་

མཁན་ཡྲོད་པ་རེད། ར་ེརིན་པ ྲོ་ཆེ་རང་
གིས་ཚད་མའི་གཞུང་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཕ་བྱས་
ཏ་ེསྦྱངས་པ་དང་། ར ྲོགས་བརྲོད་འདནུ་
ལེགས་མའ་ིནང་ད།ུ བྱང་ཕྲོགས་འད་ིན་
ཚད་མའ་ིགཞུང་ལུགས་ལ། །སྦྱངས་དང་
མ་སྦྱངས་ད་ུམ་མགནི་གཅིག་ཏུ། །མདྲོ་
དང་སྡ་ེབདནུ་ཀུན་ལ་བྱང་ཆུབ་ད།ུ །བགྲོད་
པའི་ཉམས་ལེན་རིམ་པ་ཡྲོད་མིན་ཟརེ། 
།འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་ཕྲོགས་ཀི་གླང་
བ ྲོ་ལ། །དངྲོས་སུ་འད་ིརྩྲོམས་འད་ིན་ིམ་
འྲོངས་དསུ། །འགྲོ་བ་ཀུན་གི་མིག་ཏུ་
འགུར་རྲོ་ཞསེ། །གསུང་གི་གནང་བ་སྩལ་
པའང་ཚད་མར་བྱདེ། །ཅསེ་ཚད་མ་རྣམ་
འགལེ་ནི་དངྲོས་གནས་རྣམ་དཔྱྲོད་འཕལེ་
བ་དང་བླ ྲོ་མིག་འབྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་
ཅིག་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། ཅསེ་སྲོགས་ཀི་
བཀའ་སླ ྲོབ་སྩལ་རསེ་ཚད་མ་རྣམ་འགལེ་
གི་ཆྲོས་འབལེ་དངྲོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཆུ་ཚྲོད་ ༩།༤༠ ཙམ་ལ་ཉནི་དང་
པ ྲོའི་གསུང་ཆྲོས་གནང་སྒ ྲོ་ལེགས་པར་གུབ་
ཡྲོད།།


